يجهت دورٌت دونٍت عهًٍت يحكًت
تصذر عن يعهذ انعهىو االقتصبدٌت وانتجبرٌت وعهىو انتسٍٍر
انًركس انجبيعً أفهى -انجسائرانًذٌر انشرفً نهًجهت :
د .عبذانكرٌى طهبري " رئٍس انًركس انجبيعً "
يذٌر انًجهت :د .زاوي عٍسى
يذٌر هٍئت انتحرٌر  :د .قطبف عبذانقبدر
يسؤول اننشر  :د .طهحت أحًذ

هٍئت انتحرٌر
 -أ /بىجهخت ابراهٍى

-د.بىفبتح بهقبسى

 -أ /شنبفً يىالي

-د.فتحً يىنىد

 -د .طهحت يحًذ

 أ /جخٍىة انطبهرانتذقٍق وانًراجعت

انتذقٍق انهغىي

أ .قطىفً ٌبسٍن

أ .شعًً يحًذ االيٍن
د .حًسة بىجًم
سكرتٍر
عبذانقبدر غرٌب

انهٍئـــــــــــــــــــت انعهًٍـــــــــــــــت نهًجـــــــــــــــــــهت
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ؤ .د  .ػىىف ػعيب

جامعت ألاغىاط
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املدزطت العليا للتجازة د .مخلىفي عصوش
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جامعت جيازث
د.شهسة علي بني عامس جامعت ألازدن
جامعت ألاغىاط
ج ـ ـ ــامعت جي ــازث
د .خ ـ ــالد حيرغ
جامعت ألاغىاط

ؤ .د  .هماٌ زشيم
ؤ .د .فسحي محمد
ؤ .د  .إلياض بً الظاس ي
ؤ .د .طليمان هاؿس
ؤ .د .بساق محمد
ؤ .د  .ػسيط عابد
ؤ .د  .كىدوش عبدالىسيم
ؤ .د .جىمي هىثس
ؤ .د .ػسيط عابد
د .بً بسطاٌ عبد اللادز
ؤ .د  .زملاوي لعال

د .حاهمي بىحفف
د .طىيطي مـطفى
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د.واجب هسيم
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د .بً الباز امحمد

جامعت املظيلت

د.هجيت ضحان

جامعت الجصائس 3

د.هـير ؤحمد

جامعت الىادي

املساط ـ ـ ـ ــالث و الاطتفظ ـ ـ ــازاث:
جبعث جميع املساطالث والاطخفظازاث إلى
البرًد إلالكترووي للمجلت 8
eco.elmaqrizi@cu-aflou.dz

كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـىاعد اليؼ ـ ــس باملج ـلـ ـ ـ ــت
جيشس مجلت املقسيصي الابدار و الدزاطاث العلميت غير امليشىزة مً قبل  ،في جميع جخططاث العلىم
الاقخطاايًت واملاليات و الخجازيات و علاىم الدظايير  ،و باللغااث الاالالر  :العسبيات ،الفسوظايت و الاهجليزًات  ،و
التي تهخم بالدزاطاث الاقخطايًت واملاليت وفق الشسوط الخاليت:
ً .1سطل املقال فقغ الكتروهيا إلى مدًس املجلت ،في خدوي  02ضفدت مً حجم ( )02*15بهامش
الطفدت مً الاعلى  1و الاطفل  1.1طم و مً اليمين  1.3طم و مً اليظاز  1.3طم.
ً .0كخب املقال باطخخدام  ، Microsoft Wordوبخغ(  )Sakkal Majallaللعسبيت بحجم خغ
 ،12و) Times New Roman (Titres CSللفسوظيت و الاهجليزًت ،و بحجم خغ  ، 12و بمظافت بين
ألاطعس ، 1.13و العىاويً الفسعيت جكخب با Gras؛
 .1جخضمً الىزقت ألاولى  ،العىىان الكامل للمقال (خغ  Sakkal Majallaبحجم خغ  ،)14اطم
الباخث و زجبخه العلميت و املؤطظت الجامعيت الخابع لها  ،العىىان الالكترووي؛ و ملخطين للمىضىع في
خدوي  80كلمت أو  05اطعس ،اخدهما بلغت املقال و الالاوي بئخدي اللغخين الاخسيخين؛
 .2جدويً املساجع ًكىن في آخس املقال وباعخماي أطلىبAmerican Psychological Association 8
) ،(APAوفق ألاضىل العلميت؛
 .3جسقم الجداول وألاشكال خظب وزويها في متن املقال؛
 .4جخضع كافت املقاالث املسطلت إلى املجلت للخقييم العلمي املىضىعي ،و ًبلغ الباخث بىديجت الخقييم ،أو
الخعدًالث التي جعلب مىه ،و ال ًمكً للباخث الععً في هخابج الخقييم.
 .5تهميش مدخىي املقال ًكىن بئطخعمال )،American Psychological Association (APA
 .6جطبذ املقاالث امليشىزة ملكا للمجلت ،فال ًجىش إعاية وشسها في مجلت أخسي أو اطخعمالها في أي
ملخقى؛
 .7املجلت غير مظؤولت عً أًت طسقت علميت جخضمنها املقاالث امليشىزة وهره ألاخيرة ال حعبر إال عً
أزاء أصحابها؛
 .12للتفاؿيل ؤهثر حىٌ ػسوط اليؼس وإلاطالع على مختلف ؤعداد املجلتً ،سجى شيازة املىكع
السابط التالي https://www.cu-aflou.dz/index.php?p=journal/show&&id=2 :
ً .11دق لهيئت الخدسيس إجساء بعض الخعدًالث الشكليت على املقال املقدم متى لصم ألامس يون املظاض
باملىضىع؛
مالخظت  8هيبه على أن أي مقال ًخالف شسوط اليشس ال ًؤخر بعين الاعخباز ،وهيئت املجلت غير معىيت
بئعالم ضاخب املقال برلك .
حلىق اليؼس محفىظت للمجلت

الافتتاحيت
بظم هللا السحمً السحيم والحمد هلل زب العاملين الري بفلله جتم الـالحاث
ها هدً اليىم هضع بين ًدي القازا عديا جدًدا للمجلت طاعين إلى وشس الفكس في
ميدان الاقخطاي  ،ليخعمق البدث العلمي لدي املخخطين ،وحشيع زقافت الظياطت
الاقخطاي واملاليت في املجخمع،.
وإذ جدسص إيازة املجلت على وشس بعض املداخالث امللخقى الىظني ألاول خىل 8آلياث
خىكمت الشسكاث في مكافدت الفظاي إلايازي واملالي والحد مً ألاشماث  -الىاقع واملأمىل –
واملىعقد ًىم  26هىفمبر  0216مً جىظيم معهد العلىم الاقخطايًت والخجازيت وعلىم
الدظيير بالخيظيق مع إيازة املسكص الجامعي أفلى والتي شملذ مجمل مداوز امللخقى
وإذ هجد في ظياث هرا العدي الخاص  -باإلضافت إلى إلاطهاماث ألاخسي ذاث القيمت
العلميت بدالا ًدىاول الحكم الساشد ضمً جىجهاث املبايزة الجدًدة لخىميت القازة
الافسيقيت"الىيباي"
خالت 8يولت الجصابس ،واخس ًخعلق خىكمت املؤطظاث،ومخعلباث إلاضالح لخعبيقها في
الجصابس باإلضافت الى مىضىع آلياث الحىكمت ملكافدت الفظاي املالي والايازي في ظل مبدأ
الافطاح والشفافيت.
ومهما ًىً مً عمل ،وظإٌ هللا التىفيم والعىن لخدمت العلم ووؼس املعسفت العلميت
زئيع التحسيس
د .كطاف عبداللادز
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امللخص:
تهضف الضعاؾت بلى حؿلُؽ الظىء كلى جؼىع الخضكُم الخاعجي في الجؼاثغ زالٌ الفترة اإلامخضة مً
 2010بلى  ،2018مً زالٌ صعاؾت وجدلُل ألَم اللىاهحن والخىـُماث الصاصعة زالٌ َظٍ الفترة،
والخإهض مً اللالكت بحن َظا الخؼىع وججؿُض مباصت الحىهمت كلى ؤعض الىاكم ،وللىصىٌ ألَضاف
َظٍ الضعاؾت جم بؾخسضام اإلاىهج الىصفي الخدلُلي.
جىصلذ الضعاؾت بلى وحىص كالكت كىٍت بحن الخؼىع الخاعٍخي للخضكُم الخاعجي والظي ؤصبذ ًىاهب
الخؼىعاث الحاصلت في اللالم ،وخىهمت الشغواث ،بطا ؤن مً آلُاث َظا ألازحر َى الخضكُم الخاعجي،
وفي ألازحر جم جلضًم مجمىكت مً الخىصُاث للغفم مً حىصة الخضكُم في الجؼاثغ وبالخالي الغفم مً
مؿخىي الحىهمت في اإلااؾؿاث الاكخصاصًت الجؼاثغٍت.
الكلمات املفحاحية :جضكُم زاعجي ،ملاًحر الخضكُم ،جلاعٍغ اإلاضكم الخاعجي ،خىهمت الشغواث.
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(ثطور الحدكيم الخارجي في الجسابر كآلية لحفػيل الحوكمة)

Abstract:
The study aims to shed light on the development of external auditing in
Algeria during the period from 2010 to 2018, through studying and
analyzing the most important laws and regulations issued during this
period and to ascertain the relationship between this development and the
embodiment of the principles of governance on the ground. Descriptive
analytical method.
The study found that there is a strong relationship between the historical
development of the external audit, which is in line with developments in the
world, and the corporate governance, if one of the mechanisms of the latter
is the external audit. Finally, a series of recommendations were presented
to improve the quality of auditing in Algeria and thus raise the level of
governance In the Algerian economic institutions.
Keywords: External Audit, Auditing Standards, External Auditor Reports,
Corporate Governance.
Jel Classification Codes: G30,M42

 .0امللدمة:

ٌلخبر الخضكُم مً اإلاىاطُم التي جدـى باَخمام الباخثحن واإلاهىُحن في شتى اإلاجاالثُ ،
وحلض شغواث
ً
ألامىاٌ بازخالف ؤهىاكها مُضاها مً مُاصًً جؼبُم الخضكُم اللاهىوي ،ألهه ٌؿاَم في طمان هىكُت
اإلاللىماث اإلاالُت التي جصضعَا َظٍ الشغواث ،وٍؼٍض مً فغص الاؾخمغاع في اليشاغ ،هما ّ
ٌلؼػ زلت
اإلاؿاَمحن واإلاؿدثمغًٍ.

بلض الفظاثذ التي شهضتها ّ
كضة شغواث كبر اللالم ،ؤطخى مً الظغوعي الاَخمام ؤهثر بمجاٌ

الخضكُم مً ؤحل جؼىٍغٍ وجدؿِىه ،وىهه الىؾُلت ألاؾاؾُت مً وؾاثل التي حؿاَم في جفلُل
الحىهمت في اإلااؾؿاث وطلً بظمان مصضاكُت وشفافُت اللىاثم اإلاالُت والخسفُف مً خضة جسىف
اإلاؿاَمحن واإلاؿدثمغًٍ ،خُث ؤصبذ مً مهام اإلاغاحم الخاعجي جضكُم اإلاللىماث اإلاالُت للماؾؿت
ػبلا لجملت مً اإلالاًحر ّ
اإلالضة العشاص اإلاضكم مً ؤحل جىفُظ كمله باالخترافُت اإلاؼلىبت .للض ؾلذ
الجؼاثغ في آلاوهت الازحرة الى حلؼٍؼ مياهت الخضكُم وجضكُم وؾاثله مً زالٌ الخىحه لللمل وفلا
للملاًحر ،خُث ؤصضعث مازغا هصىص جىـُمت في شيل ملاًحر تهضف الى جدؿحن آصاء اإلاضكم وبالخالي
جدلُم الحىهمت.
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ّ
ؾيخؼغق الى اإلالاًحر اإلادلُت اإلاخلللت بالخضكُم الصاصعة مازغا كً وػاعة
في َظٍ الىعكت البدثُت
اإلاالُت مداولحن عبؼها بهضف جدلُم الحىهمت ،وكلُه ًمىً صُاغت بشيالُت اإلاىطىق هما ًلي:
ما مدى مضاهمة الحطور الحاصل في مجال الحدكيم الخارجي في ثفػيل الحوكمة ؟
لإلحابت كلى َظٍ الاشيالُت كؿمىا َظٍ اإلاضازلت الى اإلاداوع الخالُت:
 مضزل مفاَُمي للخضكُم.
 الاػاع الخىـُمي إلاهىت الخضكُم في الجؼاثغ.
 ملاًحر جلاعٍغ مدافف الحؿاباث.
 اإلالاًحر الجؼاثغٍت للخضكُم.
 كالكت الخضكُم بخفلُل الحىهمت
.0.0أهداف الدراصة:
تهضف الضعاؾت بلى:
 الخلغف كلى الاػاع الخىـُمي إلاهىت الخضكُم في الجؼاثغ مً زالٌ كغض ؤَم الىصىص اللاهىهُت
والخىـُماث اإلاخلللت باإلاغاحلت؛
 صعاؾت اإلالاًحر اإلادلُت اإلاخلللت بالخضكُم؛
 بدث اللالكت بحن جؼبُم ملاًحر الخضكُم وجفلُل الحىهمت.
.0.0أهمية الدراصة:
جغجبؽ ؤَمُت الضعاؾت بإَمُت مىطىكها ،خُث ؤن مؿإلت جفلُل الحىهمت مً ؤَم اوشغاالث
اإلاؿدثمغًٍ واإلاؿاَمحن ،وجخجؿض ؤَمُت اإلاىطىق ؤهثر في جىحه الجؼاثغ الى جبني اإلالاًحر الضولُت مً
زالٌ بصضاع ملاًحر مدلُت في مجاٌ الخضكُم.
 :0الحدكيم الخارجي في الجسابر:
جؼىعث ؤَمُت الخضكُم بالخىاػي مم الخؼىعاث الاكخصاصًت التي ٌشهضَا كالم اإلااٌ في شتى ؤهداء
اللالم ،والجؼاثغ هغحرَا مً الضوٌ ،زؼذ زؼىاث ملخبرة في آلاوهت ألازحرة مً ؤحل جؼىٍغ مهىت
الخضكُم وجدؿحن ؤصاء مدافـي الحؿاباث مً زالٌ ّ
ؾً حملت مً اللىاهحن والىصىص الخىـُمُت مً
ؤحل طبؽ مهىت الخضكُم ،وهظا ؤؾالُب اإلاغاحلت وفلا للملاًحر اإلاؼلىبت .فُما ًلي ؾىداوٌ كغض ؤَم
ما حاء مً َظٍ الىصىص:
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.0.0جػريف املدكم الخارجي :
كغف اللاهىن ألاؾاس ي إلاهىت مدافف الحؿاباث (كاهىن  )01/10مدافف الحؿاباث ؤهه
ول شخص ًماعؽ بصفت كاصًت باؾمه الخاص وجدذ مؿاولُخه مهمت اإلاصاصكت كلى صحت خؿاباث
الشغواث والهُئاث واهخـامها ومؼابلتها ألخيام الدشغَم اإلالمىٌ به (الجغٍضة الغؾمُت ،2010 ،صفدت
)6

.

.0.0املرجػية اللاهوهية والحىظيمية ملهىة الحدكيم:

ُ
حلض مهىت الخضكُم مً اإلاهً طاث الاَمُت البالغت في الجؼاثغ إلاا لها مً ؤزغ كلى الؿاخت
ُ
الاكخصاصًت ،وَظا ما حللها جدـى بترؾاهت مً اللىاهحن والىصىص التي جىـمها زاصت في آلاوهت
ُ
الازحرة .فُما ًلي ،ؾىلغض ؤَم الىصىص الخىـُمُت التي حشيل اإلاغحلُت اللاهىهُت للمهىت .ججضع
ؤلاشاعة بلى ؤن مهىت مدافـت الحؿاباث في الجؼاثغ وان ًىـمها اللاهىن  08/91الصاصع ؾىت ،1991
والظي جم بلغائٍ بصضوع كاهىن  ،01/10اإلااعر في  29حىان  ،2010والظي يهضف بلى جىـُم مهىت
الخبحر اإلاداؾب ومدافف الحؿاباث واإلاداؾب اإلالخمض( .شغٍلي كمغ ،2012 ،،صفدت  )93بطافت بلى
َظا اللاهىن (كاهىن  )01/10فةن َىان بلع الىصىص اإلاغحلُاث طاث الصلت باإلاىطىق ،هظهغ منها
ما ًلي:
 اللاهىن الخجاعي الجؼاثغي :والظي ًدضص شغوغ وهُفُاث مماعؾت مهىت مدافـت الحؿاباث في
شغواث اإلاؿاَمت( ،)SPAمً زالٌ اإلاىاص  600و  609جدذ كؿم جإؾِـ شغواث اإلاؿاَمت،
واإلاىاص مً  715مىغع  4بلى  715مىغع  14جدذ كؿم مغاكبت شغواث اإلاؿاَمت؛ (ألاماهت اللامت
للحيىمت ،2007 ،الصفداث )191-188
 ألامغ عكم  05/05الصاصع في  25حىٍلُت  :2005والظي ًلؼم الشغواث طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة
ً
ابخضاء مً ؾىت 2006؛ (الجغٍضة
( )SARLفي اإلااصة  12مىه كلى حلُحن مدافف الحؿاباث ؤو ؤهثر
الغؾمُت ،2005 ،صفدت )4
 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  354/06الصاصع في  9ؤهخىبغ  :2006والظي ًدضص شغوغ وهُفُاث مماعؾت
مهىت مدافـت الحؿاباث في الشغواث طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة ،خُث جم بؾىاصَا بلى جلً اإلاؼبلت
في شغواث اإلاؿاَمت واإلابِىت في اللاهىن الخجاعي؛ (الغؾمُت ،2006 ،1صفدت )4
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 كاهىن عكم  09/09الصاصع في  30صٌؿمبر  :2009والظي ٌلضٌ اإلااصة  12مً ألامغ عكم  ،05/05في
اإلااصة  44مىه كلى ؤن الشغواث طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة والتي لم ًخجاوػ عكم ؤكمالها كشغة
مالًحن صًىاع غحر ملؼمت بخلُحن مدافف الحؿاباث؛ (الجغٍضة الغؾمُت ،2009 ،صفدت )16
ّ
 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  32-11اإلااعر في  27حاهفي ً :2011خللم بخلُحن مدافـي الحؿاباث،
الجغٍضة الغؾمُت اللضص  07بخاعٍش  02فُفغي .2011
 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  202-11اإلااعر في  26ماي ً :2011دضص ملاًحر جلاعٍحر مدافف الحؿاباث
وؤشياٌ وآحاٌ بعؾالها .الجغٍضة الغؾمُت كضص  30بخاعٍش  01حىان .2011
 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  10-13اإلااعر في  13حاهفي ً :2013دضص صعحت ألازؼاء الخإصًبُت اإلاغجىبت
مً ػغف الخبحر اإلاداؾب ومدافف الحؿاباث واإلاداؾب اإلالخمض زالٌ مماعؾت وؿُفتهم وهظا
الللىباث التي جلابلها .الجغٍضة الغؾمُت كضص  03بخاعٍش  16حاهفي .2013
 كغاع ً 24ىهُى  :2013واإلادضص إلادخىي ملاًحر جلاعٍغ مدافف الحؿاباث ،والظي ؤجبم بلغاع ً 12ىاًغ
 ،2014واإلادضص لىُفُاث حؿلُم َظٍ الخلاعٍغ ( .الجغٍضة الغؾمُت ،2014 ،الصفداث )19-10
 ملغع عكم  002اإلااعر في  04فُفغي  :2016اإلاخظمً اإلالاًحر الجؼاثغٍت للخضكُم ،الصاصع كً وػاعة
اإلاالُت.
 ملغع عكم  150اإلااعر في  11ؤهخىبغ  :2016اإلاخظمً اإلالاًحر الجؼاثغٍت للخضكُم ،الصاصع كً وػاعة
اإلاالُت.
 ملغع عكم  23اإلااعر في  15ماعؽ  :2017اإلاخظمً اإلالاًحر الجؼاثغٍت للخضكُم ،الصاصع كً وػاعة
اإلاالُت.
.2.0جػيين محافظ الحضابات:
ًخم حلُحن مدافف الحؿاباث في اللاهىن ألاؾاس ي للهُئت ؤو اإلااؾؿت ،وَظا طمً الجملُت اللامت
الخإؾِؿُت ،إلاضة زالر ؾىىاث كابلت للخجضًض مغة واخضة ًخم ازخُاعَم مً بحن اإلاهىُحن اإلاسجلحن في
حضوٌ الغغفت الىػىُت إلادافـي الحؿاباث (ألاماهت اللامت للحيىمت ،2007 ،الصفداث ،)326-282
ّ
وفي خالت كهضجحن مخخالُخحن الًمىً حلُحن هفـ مدافف الحؿاباث بال بلض مض ي زالر ؾىىاث
(الغؾمُت ،2006 ،1صفدت  .)6ؤما باليؿبت للخلُحن البلضي ًخم زالٌ ؤحل ؤكصاٍ شهغ بلض بكفاٌ
آزغ صوعة للهضة مدافف الحؿاباث ،خُث ًخلحن كلى مجلـ ؤلاصاعة ؤو اإلاىخب اإلاؿحر ؤو اإلاؿحر ؤو الهُئت
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اإلااَلت بكضاص صفتر الشغوغ بغُت حلُحن مدافف الحؿاباث ؤو مدافـي الحؿاباث مً ػغف الجملُت
اللامت اللاصًت (الجغٍضة الغؾمُت ،2011 ،صفدت )20
.2.0مضؤولية املدكم اللاهووي (محافظ الحضابات):
ً
بىاء كلى اللاهىن الخجاعي واللاهىن  01-10وهظا اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  01-13اإلااعر في 13
حاهفي 2013

الظي ًدضص صعحت ألازؼاء الخإصًبُت ،فةهه ّ
ًخلحن كلى مدافف الحؿاباث ؤصاء مهمخه باللىاًت الالػمت،

وجترب كلُه اإلاؿاولُاث جخمثل في ما ًلي:
 مؿاولُت مضهُت ججاٍ ػباثنهم (اإلااؾؿاث التي ًغاكبىنها) في اإلاهمت؛
 مؿاولُت حؼاثُت كً ول جلصحر في اللُام باإللتزماث اللاهىهُت؛
 مؿاولُت جإصًبُت ؤمام اللجىت الخإصًبُت للمجلـ الىػني للمداؾبت.
.2.0املؤصضة الخاضػة للحدكيم اللاهووي:
َىان بلع اإلااؾؿاث ملؼمت كاهىها بخلُحن مدافف الحؿاباث (الخضكُم اللاهىوي) في خحن البلع
آلازغ لم ًلؼمها اللاهىن (الخضكُم الخلاكضي) ،فاإلااؾؿاث اإلالؼمت كاهىها هظهغَا فُما ًلي(Elisabeth :
)Bertin et al, 2013, p. 533


الشغواث باألؾهم :شغواث اإلاؿاَمت ()SPA؛



الشغواث طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة ( )SARLبشغغ ججاوػ عكم ؤكمالها كشغة مالًحن صًىاع

حؼاثغي


اإلااؾؿاث اللمىمُت طاث ػابم اكخصاصي؛



الجملُاث بجمُم ؤهىاكها (صًيُت ،طاث ػابم زاص ،ألاحىبُت) (الجغٍضة الغؾمُت،2012 ،

صفدت )32
ًخضح مً زالٌ َظا اإلادىع ؤن اإلاشغق الجؼاثغي كمض بلى وطم خحز الخىفُظ حملت مً الدشغَلاث
والخىـُماث ،ومازغا اإلالاًحر مً ؤحل جىـُم مهىت اإلاغاحلت وجؼىٍغَا بشيل ًدىاؾب مم الترهُبت
الاكخصاصًت ومىار ألاكماٌ في الجؼاثغ.
 : 2مػاًير الحدكيم في الجسابر:
.0.2مػاًير ثلارير محافظ الحضابات:
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ؤصضعث وػاعة اإلاالُت اللغاع اإلااعر في  24حىان 2013الظي ًظم 15ملُاعا خىٌ جلاعٍغ مدافف
ّ
الحؿاباث ،وتهضف َظٍ اإلالاًحر بلى الخلغٍف باإلاباصت ألاؾاؾُت وجدضًض هُفُاث الخؼبُم اإلاخلللت
بمسخلف مجاالث جضزل مدافف الحؿاباث و واحباجه ؤزىاء ؤصاء مهام الخضكُم اللاهىوي ،وؾىداوٌ
بازخصاع كغض مدخىي ول ملُاع وفلا لهظا اللغاع ( :الجغٍضة الغؾمُت ،2014 ،الصفداث )22-14
 مػيار الحػبير غً الرأي حول اللوابم املالية :
ًلىم مدافف الحؿاباث بةكضاص الخلغٍغ اللام للخلبحر كجرؤًه خىٌ الحؿاباث الفغصًت ،خُث ًبِىفي
حؼثه ألاوٌ ؤصاء مهمخه وٍخم بعؾاٌ َظا الخلغٍغ بلى الجملُت اللامت اللاصًتً ،جب ؤن ًيخهي َظا
الخلغٍغ اللام للخلبحر كً عؤي مدافف الحؿاباث باإلاصاصكت بخدفف ؤو بضون جدفف كلى اهخـام وصحت
اللىاثم اإلاالُت .وكىض الاكخظاء ًخم عفع اإلاصاصكت اإلابرع ،وٍيبغي ببغاػ الخدفـاث التي صفلخه بلى
عفظه للمصاصكت مم جلضًغ طلً بن ؤمىً كصض ببغاػ جإزحرَا خىٌ الىدُجت والىطلُت اإلاالُت.
ؤما كً الجؼء الثاوي مً َظا الخلغٍغ واإلالىىن "اإلاغاحلاث واإلاللىماث الخاصت" ًخظمً الخالصاث
الىاججت كً بلع اإلاغاحلاث الخاصت ،وهظا اإلاسالفاث والشيىن التي الجازغ في الحؿاباث الؿىىٍت،
وؤزحرا اإلاللىماث الىاحب ؤلاشاعة بليها كً ػغٍم اللاهىن.
ّ
املدغمة والحضابات املدمجة:
 مػيار ثلرير الحػبير غً الرأي حول الحضابات
ًخم اكضاص َظا الخلغٍغ وفم ؤخيام اإلااصة  732مىغع  4مً اللاهىن الخجاعي ،وهظا وفم اإلاباصت
ألاؾاؾُت وهُفُاث جؼبُلها اإلاىصىص كليها في اإلالُاع اإلاخللم بخلغٍغ اإلاصاصكت كلى الحؿاباث الفغصًت،
وال ًسخلف كً َظا ألازحر في حؼثه ألاوٌ بال في اإلاصؼلحاث اإلاؿخلملت في حلغٍف الحؿاباث الخاطلت
للفدصً ،جب ؤن ًيىن الخلغٍغان مىفصلحن كصض حؿهُل وشغ اإلاللىماث.
 مػيار الحلرير حول الاثفاكيات املىظمة:
ًلضم مدافف الحؿاباث جلغٍغا زاصا خىٌ الاجفاكُاث اإلاىـمت مىحها إلكالم ؤكظاء الجملُت اللامت
والجهاػ الخضاولي اإلااَل ،ػبلا ألخيام اإلااصة  672مً اللاهىن الخجاعي ،وٍخظمً َظا الخلغٍغ الخاص
الاجفاكُاث التي جم بزؼاع مدافف الحؿاباث بها ؤو التي اهدشفها ؤزىاء ؤصاء مهامه.وبطا لم ًخم ازؼاع
مدافف الحؿاباث بإًت اجفاكُت فةهه ٌلض جلغٍغا زاصا ٌشحر فُه بلى َظٍ الىطلُت.
 مػيار الحلرير حول املبلغ إلاجمالي ألغلى خمضة أو غشرة جػويضات:
ًخم بكضاص هشف مفصل كً الخلىٍظاث اإلاضفىكت لخمؿت ؤو كشغة ؤشخاص ألاكلى ؤحغا ،والظي ًخم
حؿلُمه إلادافف الحؿاباث مً ػغف الجهاػ اإلاؿحر للماؾؿت.
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 مػيار الحلرير حول الامحيازات الخاصة املمىوحة للمضحخدمين:
ًفدص مدافف الحؿاباث حمُم الامخُاػاث الخاصت واإلالخبرة اإلامىىخت إلاؿخسضمي اإلااؾؿت ،وَظا في
بػاع جىفُظ مهمخه ،خُث ًلىم باإلاصاصكت كلى مبلغها ؤلاحمالي اؾدىاصا بلى اإلاللىماث اإلالضمت مً ػغف
الجهاػ اإلاؿحر للماؾؿت ،وهظا اإلاصاصكت كلى الامخُاػاث الخاصت (الىلضًت ؤو اللُيُت) اإلامىىخت
إلاؿخسضمي اإلااؾؿت واإلاىصىص كليها ؤو غحر اإلاىصىص كليها في كلض اللمل ،وهي ال جخللم بالخلىٍع
اللاصي ؤو اإلالخاص للخضماث اإلالضمت.
 مػيار الحلرير حولحطور هخيجة الضىوات الخمط ألاخيرة:
ػبلا ألخيام اإلااصة 678الفلغة  6مً اللاهىن الخجاعي ًلىم مدافف الحؿاباث باإلاصاصكت كلى جؼىع
الىدُجت شيل حضوٌ كلى مضي الخمـ ؾىىاث ألازحرةٌ ،لغض فُه :الىدُجت كبل الظغٍبت وبلضَا،
الظغٍبت كلى ألاعباح ،كضص ألاؾهم ؤو خصص الشغهت اإلايىهت لغؤؽ اإلااٌ ،الىدُجت خؿب الؿهم ؤو
خصت الشغهت ،مؿاَماث اللماٌ في الىدُجت.
 مػيار الحلرير حول إجراءات الركابة الداخلية:
ًؼلم مدافف الحؿاباث في بػاع مهمخه كلى كىاصغ الغكابت الضازلُت الضكُلت اإلاؼبلت مً كبل
اإلااؾؿت ،وكىضما جلىم اإلااؾؿت بةكضاص جلغٍغ خىٌ بحغاءاث الغكابت الضازلُت بمىحب ألاخيام
الخىـُمُت والتي لها جإزحر ملخبر كلى ملالجت اإلاللىمت اإلاالُت واإلاداؾبُتً ،لىم مدافف الحؿاباث
بخلضًم جلغٍغ زاص ًلُم مً زالله صضق اإلاللىماث الىاعصة في جلغٍغ اإلااؾؿت ولِـ خىٌ ؤلاحغاءاث
في خض طاتها.
 مػيار الحلرير حول اصحمرارية الاصحغالل:
ًدلل مدافف الحؿاباث في بػاع مهمخه بلع الىكاجم ؤو ألاخضار اإلاإزىطة بلحن الاكخباع والتي حشيل
ماشغاث جاصي بلى الدؿائٌ خىٌ بمياهُت اؾخمغاعٍت الاؾخغالًٌ ،مىً ؤن جيىن :
 ماشغاث طاث ػبُلت مالُت؛
 ماشغاث طاث الؼبُلت اللملُت (مثل مغاصعة اإلاؿخسضمحن الغثِؿُحن صون اؾخسالفهم)؛
 ماشغاث ؤزغي (مثل ؤلاحغاءاث اللظاثُت الجاعٍت طض اإلااؾؿت والتي ًمىً ؤن جيىن لها آزاع
مالُت ال ًمىً مىاحهتها).
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وكىض جدضًض الىكاجم ؤو ألاخضار مً ػغف مدافف الحؿاباث والتي ًمىً ؤن جازغ كلى اؾخمغاعٍت
الاؾخغالٌ فةهه ًلىم بضعاؾت زؼؽ كمل اإلاضًغٍت إلاىاحهت اإلاشاول الىاججت بغُت مخابلت الاؾخغالٌ،
وهظا حمم اللىاصغ ألاؾاؾُت اإلالىلت اليافُت واإلاالثمت لخإهُض ؤو هفي وحىص شً ملخبر بشإن اؾخمغاعٍت
الاؾخغالٌ ،هما ًدصل كلى جصغٍذ هخابي مً اإلاضًغٍت ًخللم بسؼؽ كملها في اإلاؿخلبلً .خسظ بحغاء
َّ
ؤلاهظاع اإلاىصىص كلُه في ؤخيام اإلااصة  715مىغع  11مً اللاهىن الخجاعي كىضما جاهض الىكاجم
ً
وألاخضار اإلادللت مً ػغف مدافف الحؿاباث ً
وبىاء كلى خىمه الخاص شيا بلُغا خىٌ اؾخمغاعٍت
الاؾخغالٌ.
 مػيار الحلرير حول حيازة أصهم الضمان:
ّ
ًفدص مدافف الحؿاباث اخترام ألاخيام اللاهىهُت و ؤخيام اللاهىن ألاؾاس ي اإلاخلللت بإؾهم الظمان
التي ًجب ؤن ًدىػَا ؤكظاء مجلـ ؤلاصاعة (كلى ألاكل  )%20وطلً وفلا ألخيام اإلااصة  619مً
اللاهىن الخجاعي ،وَشحر كىض الاكخظاء بلى اإلاسالفاث اإلاىدشفت في شيل جلغٍغ في ؤكغب حملُت كامت و
حهاػ جضاولي ماَل ػبلا ألخيام اإلااصة 660مً اللاهىن الخجاعي.
 مػيار الحلرير املحػلم بػملية رفؼ رأش املال:
وفلا لهظا اإلالُاع فةهه ًخلحن كلى مدافف الحؿاباث ؤن ًخإهض مً ؤن اإلاللىماث الىاعصة في
جلغٍغ الهُئت اإلاسخصت اإلالضم للجملُت اللامت اإلاؿخضكاة لترزُص كملُت عفم عؤؽ اإلااٌ حشمل كلى ما
ًلي:
 مبلغ وؤؾباب عفم عؤؽ اإلااٌ اإلالترح؛
 ؤؾباب اكتراح بلغاء الحم الخفاطلي في الاهخخاب؛
 هُفُاث جدضًض ؾلغ ؤلاصضاع.
ّ
لإلشاعة ،فةنهخىحض مىاص مً اللاهىن الخجاعي
جؼغكذ في ؤخيامها بلى كملُت عفم عؤؽ
اإلااٌ(اإلاىاص.)697،698،699،700:
 مػيار الحلرير املحػلم بػملية ثخفيض رأش املال :وفلا لهظا اإلالُاع ،كلى مدافف الحؿاباث ؤن
ًضعؽ ؤؾباب جسفُع عؤؽ اإلاالىشغوػه ،وٍخإهض كلى الخصىص مً:
ؤن كملُت الخسفُع ال ّ
ّ 
جسفع مبلغ عؤؽ اإلااٌ ؤكل مً الحض اللاهىوي؛
 اخترام اإلاؿاواة بحن اإلاؿاَمحن ؤو اإلاشاعهحن؛
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 اخترام ألاخيام اللاهىهُت والخىـُمُت اإلاخلللت بخسفُع عؤؽ اإلااٌ الؾُما اإلاىاص 712و 713مً
اللاهىن الخجاعي.
 مػيار الحلرير املحػلم بئصدار كيم مىلولة أخرى:
ًخدلم مدافف الحؿاباث مً ّ
ؤن اإلاللىماث الظغوعٍت واإلاخلللت بلملُت بصضاع كُم مىلىلت ؤزغي،
جم بص احها في جلغٍغ الهُئت اإلاسخصتّ ،
وٍلضع ما
وهظا ؤؾباب اكتراح بلغاء خم الخفاطل في الاهخخاب ،كض ّ ع
بطا وان جلضًمها مً شإهه جىطُذ اللملُت للمؿاَمحن.
ًلىم مدافف الحؿاباث بةكضاص جلغٍغ ؤولي ًخظمً مالخـاجه خىٌ هُفُاث جدضًض ؾلغ
ؤلاصضاعّ ،
وَلبر كىض الاكخظاء كً اؾخدالت ببضاء الغؤي خىٌ الشغوغ النهاثُت التي ًمىً مً زاللها
اللُام باإلصضاع الخلا.
 مػيار الحلرير املحػلم بحوزيؼ جضبيلات غلى أرباح ألاصهم:
ًخدلم مدافف الحؿاباث مً وحىص اخخُاػاث وهخاثج صافُت كابلت للخىػَم وجىفي للؿماح بخىػَلها،
وٍدغع جلغٍغا ًصاصق مً زالله كلى مؼابلت مبلغ الدؿبُلاث كلى ؤعباح ألاؾهم .هما ًلىم بةكضاص
جلغٍغ مغفم باللىاثم اإلاالُت اإلالىُت ،بمىاؾبت كغاع مغجلب لضفم الدؿبُلاث كلى ألاعباح.
 مػيار الحلرير املحػلم بححويل الشركات ذات ألاصهم:
ّ
ًخللم َظا اإلالُاع بلملُت جدىٍل الشغهت طاث ألاؾهم  SPAبلى شغهت مً شيل آزغ ،خُث بطا
جمذ َظٍ اللملُت زالٌ الؿىت اإلاالُتً ،جب ؤن ًخم طبؽ خؿاباث وؾُؼت مً ػغف الجهاػ
اإلاسخص ،جيىن مىطىق جلغٍغ مدافف الحؿاباث.
 مػيار الحلرير املحػلم بالفروع واملضاهمات والشركات املراكبة:
ّ
ًخللم َظا اإلالُاع بىاحباث مدافف الحؿاباث خىٌ جدضًض الفغوق و اإلاؿاَماث والشغواث
اإلاغاكبت خؿب مفهىم اإلااصة  40مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم ّ 156-08
اإلااعر في  26ماي  ،2008وهظا

خىٌ اإلاللىماث ّ
اإلالضمت في ملحم اللىاثم اإلاالُت اإلاىصىص كليها في اللاهىن ّ 11-07
اإلااعر في 25
ّ
ّ
هىفمبر  2007واإلاخللم بالىـام اإلاداؾبي اإلاالي .وٍخللم الخلغٍغ الخاص وفلا لهظا اإلالُاع بىطلُت
اإلاؿاَماث ؤو اهدؿاب ؤهثر مً هصف عؤؽ ماٌ الشغهت زالٌ الؿىت اإلاالُت.
 : 2املػاًير الجسابرية للحدكيم":"NAA
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ًخجلى جىحه الجؼاثغ الى جؼبُم اإلالاًحر في مجاٌ الخضكُم مً زالٌ اصضاع مجمىكت مً اإلالاًحر
الجؼاثغٍت للخضكُمNAAكضصَا  12ملُاع –لحض آلان -كلى شيل صفلاث بضاًت مً فُفغي ؾىت ،2016
زم في شهغ ؤهخىبغ ً ،2016ليها صفلت زالثت في ماعؽ َ .2017ظٍ اإلالاًحر مؿخمضة مً اإلالاًحر الضولُت
للخضكُم  ISAبىفـ اإلاظمىن وهفـ الترمحز؛ لإلشاعة فةهه جمذ ملاًحر ؤزغي في ػىع الاصضاع.
فُما ًلي كغض مىحؼ مً زالٌ الجضوٌ اإلاىالي للملاًحر الصاصعة الى خض آلان:
الجدول ركم  :20املػاًير الجسابرية للحدكيم
ركم

املػيارNAA
002

222

اصم املػيار
اثفاق حول أحكام
مهمة الحدكيم.

موضوع املػيار
ًخؼغق َظا اإلالُاع الى واحباث اإلاضكم لالجفاق مم الاصاعة
وكىض الاكخظاء مم ألاشخاص اللاثمحن كلى الحىم في
اإلااؾؿت.

الحؤكيدات

ًخؼغق َظا اإلالُاع الى اؾخلماٌ اإلاضكم إلحغاءاث

الخارجية.

الخإهُض الخاعجي بهضف الحصىٌ كلى ؤصلت الازباث.

أحداث ثلؼ بػد ًخؼغق َظا اإلالُاع الى التزاماث اإلاضكم اججاٍ ألاخضار
262

إكفال الحضابات الالخلت إلكفاٌ الحؿاباث في بػاع جضكُم الىشىف
وألاحداث الالحلة .اإلاالُت.

222
222

الحصريحات

ًخؼغق َظا اإلالُاع الى بلؼامُت جدصل اإلاضكم كلى

الكحابية.

الخصغٍداث الىخابُت مً ػغف ؤلاصاعة.

ثخطيط

ثدكيم ًخؼغق اإلالُاع الى التزاماث اإلاضكم فُما ًسص الخسؼُؽ

الكشوف املالية.

لخضكُم الىشىف اإلاالُت.
ًخؼغق َظا اإلالُاع الى واحباث اإلاضكم فُما ًخللم بخصىع

222

الػىاصر امللىػة.

ووطم خحز الخىفُظ بحغاءاث الخضكُم كصض الحصىٌ كلى
كىاصغ ملىلت وافُت ومىاؾبت جىصل الى هخاثج مللىلت
ٌؿدىض كليها لخإؾِـ عؤًه.

202

مهام

الحدكيم ًخؼغق اإلالُاع الى واحباث اإلاضكم فُما ًسص فدص

ألاولية

"ألارصدة الاعصضة الافخخاخُت لحؿاباث الشغهت في بػاع مهمت الخضكُم

« مجلة امللريسي للدراصات الاكحصادًة واملالية،اإلاجلض ، 3اللضص، 1خاص ،حاهفي  »2019ص ص .21-1:

11

(ثطور الحدكيم الخارجي في الجسابر كآلية لحفػيل الحوكمة)

بً ًحي غلي

الافححاحية".
022

ألاولى.

ثؤصيط

الرأي ًخؼغق َظا اإلالُاع الى التزام اإلاضكم بةبضاء عؤًه خىٌ

وثلرير

الحدكيم الىشىف اإلاالُت ،وهظا شيل ومظمىن جلغٍغ اإلاضكم كىضما

للكشوف املالية.
202

ًخم الخضكُم وفم اإلالاًحر الجؼاثغٍت للخضكُم.
ًخؼغق َظا اإلالُاع الى الاحغاءاث الخدلُلُت والؼامُت ؤصاء

إلاجراءات

اإلاضكم إلحغاءاث جدلُلُت مثبخت ؤزىاء اؾخلغاض جىاؾم

الححليلية.

مجمل الحؿاباث الظي ًخم في نهاًت الخضكُم.
ًخؼغق َظا اإلالُاع اللتزاماث اإلاضكم في جضكُم الىشىف

202

اصحمرارية

اإلاالُت ،والحغص كلى اؾخمغاعٍت الاؾخغالٌ ،بطافت الى

الاصحغالل.

جؼبُم ؤلاصاعة لفغطُت اؾخمغاعٍت الاؾخغالٌ ؤزىاءبكضاص
الىشىف اإلاالُت.

اصحػمال
602

أغمال ًخؼغق اإلالُاع الى شغوغ وفغص اهخفاق اإلاضكم الخاعجي مً
ؤكماٌ اإلاضكلحن الضازلُحن.

املدكلين
الداخليين.
اصحخدام

602

خبير مػين

أغمال
مً

طرف املدكم.

ًخؼغق َظا اإلالُاع لىاحباث اإلاضكم كىضما ٌؿخلحن بسبحر
ًسخاعٍ لللُام بمغاكبت زاصت جخؼلب زبرة في مُضان آزغ غحر
اإلاداؾبت والخضكُم ،باإلطافت الى هُفُاث ألازظ
باؾخيخاحاث الخبحر.

املصدر  :مً بكضاص الباخثحن باالكخماص كلى اإلالغعاث الصاصعة كً وػاعة اإلاالُت واإلاخظمىت اإلالاًحر
الجؼاثغٍت للخضكُم.
 :2الحوكمة في املؤصضات الاكحصادًة
 .0.2مفهوم الحوكمة َىان كضة حلاعٍف للحىهمت هظهغ منها ماًلي:
-

حلغٍف مىـمت الخلاون الاكخصاصي والخىمُت  " :الىـام الظي حؿخسضمه اإلااؾؿت في كملُت

ؤلاشغاف والغكابت كلى كملُاجه ،هما ؤنها جمثل الىـام الظي ًخم مً زالله جىػَم الحلىق واإلاؿئىلُاث كلى
مسخلف ألاػغاف في اإلااؾؿت بما في طلً مجلـ ؤلاصاعة ،اإلاضًغًٍ ،خملت ألاؾهم ،وؤصحاب اإلاصلحت ،بلى
حاهب ؤنها جدضص اللىاكض وؤلاحغاءاث الخاصت باجساط اللغاعاث اإلاغجبؼت باإلااؾؿت" ،( .غغٍب بىلغباح ،و
كبض الباقي بظُاف ،2013 ،صفدت )3
12
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حلغٍف مغهؼ اإلاشغوكاث الضولُت الخاصت  ": CIPؤلاػاع الظي جماعؽ فُه اإلااؾؿاث وحىصَا،

وجغهؼ الحىهمت كلى اللالكت فيها بً اإلاىؿفحن وؤكظاء اإلاجلـ ؤلاصاعة واإلاؿاَمحن وؤصحاب اإلاصالح
وواطعي الخىـُماث الحيىمُت" ( ،غغٍب بىلغباح ،و كبض الباقي بظُاف ،2013 ،صفدت )3
 .0.2جػريف مبادا الحوكمة:حلغف مباصت خىهمت اإلااؾؿاث بإنها"مجمىكت ألاؾـ و اإلاماعؾاث التي
جؼبم بصفت زاصت كلى ماؾؿاث اإلاؿاَمت ،وجخظمً الحلىق والىاحباث ليافت اإلاخلاملحن مم
اإلااؾؿت ،والتي جـهغ مً زالٌ الىـام واللىاثذ الضازلُت اإلاؼبلت باإلااؾؿت" (ًدُاوي الهام ،و بىخضًض
لُلي ،2013 ،صفدت )6
 .3.5مبادا مىظمة الحػاون إلاكحصادي والحىمية:
للض وان إلاىـمت الخلاون ؤلاكخصاصي والخىمُت ( )OECDصوع باعػ في بعؾاء مجمىكت مً اإلاباصت
ؤلاعشاصًت لخيىن مغحلُت لإلؾخلاهت بها في اإلااؾؿاث ؤلاكخصاصًت خىٌ آلُت الحىهمت ،خُث ػلب
مجلـ مىـمت الخلاون الاكخصاصي و الخىمُت مً اإلاىـماث ؤن جلىم باالشتران مم الحيىماث الىػىُت و
غحرَا مً اإلاىـماث الضولُت و اللؼاق الخاص  ،بىطم مجمىكت مً اإلالاًحر و اإلاباصت الخاص بدىهمت
اإلااؾؿاث ،ؤًً جم بصضاع كام ( 1999زمؿت مباصت) وجم حلضًلها وبكاصة بصضاعَا ؾىت ( 2004ؾخت
مباصت) ،هلىم بظهغَا فُما ًلي:
 ضمان وجود أصاش إلطار فػال لحوكمة الشركات:
ًاهض َظا اإلابضؤ كلى ؤن ٌلمل َُيل خىهمت الشغواث كلى عفم مؿخىي الشفافُت وهفاءة ألاؾىاق ،وؤن
ًخىافم مم صوع اللاهىن وٍدضص بىطىح جلؿُم اإلاؿاولُاث بحن الهُئاث اإلاسخلفت اإلاؿاولت كً
ؤلاشغاف والغكابت وؤلالتزام بخؼبُم اللاهىن وللض شضص كلى آلاحي( :كالء فغخان ػالب ،و اًمان شُدان
اإلاشهضاوي ،2011 ،صفدت )35
ؤ .ؤن ًخم جؼىٍغ َُيل الحىهمت مم مغاكاث جإزحرَا كلى ؤلاكخصاص الىلي ،وهؼاَت الؿىق
والحىافؼ التي جلضمها للمشاعهحن في الؿىق ،والتروٍج لشفافُت وهفاءة الؿىق؛
ب .بن اإلاخؼلباث اللاهىهُت والغكابُت التي جازغ كلى مماعؾت الحىهمت اإلااؾؿُت صازل الدشغَم
ًيبغي ؤن جخىافم مم كىاكض اللاهىن وشفافُخه وؤلالتزام بخؼبُله؛
ج .ؤن جىص الدشغَلاث بىطىح كلى جىػَم اإلاؿاولُاث بحن الهُئاث اإلاسخلفت مم طمان جدلُم مصالح
الجمهىع؛
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ص .ؤن جخمخم الهُئاث ؤلاشغافُت والغكابُت اإلاؿاولت كً جىفُظ اللاهىن بالؿلؼت والجزاَت وجىفحر اإلاىاعص
الالػمت لللُام بىاحباتها بإؾلىب منهي وبؼغٍلت مىطىكُت.
 حلوق املضاهمين:
ًيبغي كلى بػاع خىهمت الشغواث ؤن ًىفغ الحماًت للمؿاَمحن وؤن ٌؿهل لهم مماعؾت خلىكهم وهي
هماًلي( :هغي كبض الغاوي و مدمض حىصة ،2008 ،صفدت )26
أ .وحشمل الحلىق ألاؾاؾُت للمؿاَمحن وهي:
 ػغق مظمىهت لدسجُل اإلالىُت؛
 بعؾاٌ ؤو جدىٍل ملىُت ألاؾهم؛
 الحصىٌ كلى اإلاللىماث الخاصت بالشغهت في الىكذ اإلاىاؾب وبصفت مىخـمت؛
 اإلاشاعهت والخصىٍذ في احخماكاث الجملُت اللامت للمؿاَمحن؛
 كؼٌ واهخساب ؤكظاء مجلـ ؤلاصاعة؛
 اإلاشاعهت في ؤعباح الشغهت.
بً .يبغي ؤن ًيىن للمؿاَمحن الحم في اإلاشاعهت وؤن ًخم ببالغهم كلى هدى واف باللغاعاث

اإلاخلللت بخغحراث ؤؾاؾُت في الشغهت مثل:
 حلضًل الىـام ألاؾاس ي ؤو مىاص جإؾِـ الشغهت ؤو غحرَا مً الىزاثم ألاؾاؾُت للشغهت؛
 ػغح ؤؾهم بطافُت؛
 ؤًت حلامالث مالُت غحر كاصًت كض حؿفغ كً بُم الشغهت؛
ج .خم اإلاؿاَمحن في اإلاشاعهت بفاكلُت والخصىٍذ في احخماكاث الجملُت اللامت للمؿاَمحن ،مً
زالٌ بجاخت الفغصت لهم لخىحُه ؤؾئلت إلاجلـ ؤلاصاعة وبطافت مىطىكاث لجضوٌ ألاكماٌ ؤلاحخماكاث
اللامت ،جغشُذ واهخساب ؤكظاء مجلـ ؤلاصاعة .وهظا بكالمهم باللىاكض التي جدىم احخماكاث الجملُت
اللامت ،بما في طلً بحغاءاث الخصىٍذ.
ص .وحىب ؤلافصاح كً َُيل عؤؽ اإلااٌ والترجِباث التي جمىً بلع اإلاؿاَمحن مً مماعؾت صعحت
مً الغكابت جازغ كلى ؾُاؾت الشغهت بما ًدىاؾب مم وؿبت مؿاَمتهم.
 املػاملة املخضاوية للمضاهمين( :مدمض ًاؾحن غاصع ،2012 ،صفدت )20
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ًيبغي في بػاع خىهمت اإلااؾؿاث ؤن ًخم طمان ملاملت مدؿاوٍت ليافت اإلاؿاَمحن بما في طلً مؿاَمي
ألاكلُت واإلاؿاَمحن ألاحاهب ،وٍيبغي ؤن جخاح الفغصت ليافت اإلاؿاَمحن للحصىٌ كلى حلىٍع فلاٌ
كىض اهتهان خلىكهم .و ًجب طمان خم اإلاؿاَمحن في الخصىٍذ ؾىاء واهىا مىحىصًً في بلض اإلااؾؿت
ؤو زاعحها .وهظا وحب خماًتهم مً ؤي كملُاث اؾخدىاط ؤو صمج مشيىن فيها ،ؤو مً الاججاع في
اإلاللىماث الضازلُت ،وهظلً خلهم في ؤلاػالق كلى وافت اإلالامالث مم ؤكظاء مجلـ ؤلاصاعة ؤو اإلاضًغًٍ
الخىفُظًحن.
 دور أصحاب املصالح:
ًيبغي كلى بػاع خىهمت الشغواث ؤن ٌلترف بدلىق ؤصحاب اإلاصالح التي ًيشئها اللاهىن ؤو جيشإ هدُجت
الجفاكُاث مخباصلت وؤن ٌلمل كلى حصجُم الخلاون اليشؽ بحن الشغواث وؤصحاب اإلاصالح في زلم الثروة
وفغص اللمل واؾخضامت الشغواث الؿلُمت مالُا .وَىان مجمىكت مً ؤلاعشاصاث التي ًجب ؤن جازظ
باالكخباع وهي( :هغي كبض الغاوي و مدمض حىصة ،2008 ،صفدت )30


ًجب الدشضًض كلى طغوعة اخترام خلىق ؤصحاب اإلاصالح التي ًدميها اللاهىن؛



اجاخت الفغصت ألصحاب اإلاصالح للحصىٌ كلى حلىٍع مىاؾب كً اهتهان خلىكهم؛



ؤن ٌؿمذ بػاع الحىهمت اإلااؾؿُت بىحىص آلُاث إلاشاعهت ؤصحاب اإلاصالح (مشاعهت اللاملحن

في اجساط اللغاع ووطم اإلاسؼؼاث) وؤن جىفل جلً آلالُاث جدؿحن مؿخىي ألاصاء.


جىفحر مللىماث ألصحاب اإلاصالح وفغص الىفاط لها بإؾلىب صوعي وفي الخىكُذ اإلاىاؾب؛



الؿماح ألصحاب اإلاصالح بما فيهم اللاملحن مً ؤفغاص والجهاث التي جمثلهم ؤلاجصاٌ بدغٍت

بمجلـ ؤلاصاعة للخلبحر كً مساوفهم اججاٍ الخصغفاث غحر اللاهىهُت واإلاىافُت ألزالكُاث اإلاهىت؛


ؤن ًؼوص بػاع اللىاكض اإلاىـمت لحىهمت اإلااؾؿاث بهُيل فاكل وهفء للحماًت مً ؤلاكؿاع

والخؼبُم الفاكل لحلىق الضاثىحن.
 إلافصاح والشفافية:
ًيبغي كلى بػاع خىهمت الشغواث ؤن ًظمً اللُام باإلفصاح الؿلُم والصحُذ في الىكذ اإلاىاؾب كً
وافت اإلاىطىكاث الهامت اإلاخلللت بالشغهت بما في طلً اإلاغهؼ اإلاالي وألاصاء وخلىق اإلالىُت والغكابت كلى
الشغهت ،خُث ٌلخبر ؤلافصاح ؤصاة كىٍت للخإزحر كلى ؾلىن الشغواث  ،وَؿاكض ؤلافصاح كلى حظب
عئوؽ ألامىاٌ والحفاؾ كلى زلت اإلاؿدثمغًٍ في ؤؾىاق اإلااٌ ،هما ٌؿاكض ؤلافصاح في جدؿحن فهم
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الجمهىع لهُيل وهىاحي وشاغ الشغهت وؾُاؾاتها وؤصائها فُما ًخللم باإلالاًحر البُئُت وألازالكُت وكالكاث
الشغواث مم اإلاجخملاث التي حلمل فيها.
وَىان مجمىكت مً ؤلاشاعاث التي ًجب ؤن جازظ بلحن الاكخباع لخؼبُم مبضؤ ؤلافصاح والشفافُت وهي:
(كالء فغخان ػالب ،و اًمان شُدان اإلاشهضاوي ،2011 ،صفدت )40

ؤً .يبغي ؤن ًخظمً ؤلافصاح كً اإلاللىماث ما ًإحي:


الىخاثج ؤلاؾدثماعٍت وهخاثج الدشغُل الخاصت بالشغهت؛



ؤَضاف الشغهت؛



ملىُت ؤؾهم ألاغلبُت وخلىق الخصىٍذ؛



ميافأث ؤكظاء مجلـ ؤلاصاعة واإلاضًغًٍ الخىفُضًحن واإلاللىماث الخاصت بماَالتهم وهُفُت

ازخُاعَم ومضي اؾخلاللُتهم؛

ب.

اإلاىطىكاث الخاصت باللاملحن وؤصحاب مصالح آلازغي.
ً
اؾدىاصا بلى ملاًحر الجىصة اللاإلاُت للمداؾبت وؤلافصاح
ًجب ؤن حلض اإلاللىماث وٍفصح كنها

اإلاالي وغحر اإلاالي.
ج .بحغاء الخضكُم الؿىىي لحؿاباث الشغهت بىاؾؼت مضكم مؿخلل وماَل وطلً بهضف جلضًم
طمان زاعجي ومىطىعي إلاجلـ اإلاؿاَمحن ًفُض ؤن اللىاثم اإلاالُت جمثل بالفلل اإلاغهؼ اإلاالي للشغهت
وؤصاءَا في حمُم اإلاجاالث اإلاهمت.
ص .جىفحر كىىاث وشغ اإلاللىماث لخمىحن الجهاث اإلاؿخفُضة مً الىصىٌ بليها بشيل كاصٌ وبيلفت
مىسفظت في الىكذ اإلادضص.
ٌ .حلؼٍؼ الخلاعٍغ بما ًلضمه الىؾؼاء واإلادللىن ووواالث الخلضًغ مً ميشىعاث وهصح طاث صلت
بلغاعاث اإلاؿاَمحن.
 مضؤوليات مجلط إلادارة:
ًجؿض َظا اإلابضؤ بػاع كىاكض الحىهمت اإلااؾؿُت كلى بؾتراجُجُت الشغهت والغكابت الفاكلت إلاجلـ
ؤلاصاعة كلى الشغهت ،ومؿاولُت مجلـ ؤلاصاعة ؤمام الشغهت واإلاؿاَمحن مً خُث(OCDE, 2004, p. :
)24
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ؤن ٌلمل مجلـ ؤلاصاعة بةزالص كلى ؤؾاؽ كىاًت الغحل الحغٍص إلاا فُه صالح الشغهت

واإلاؿاَمحن؛
ب.

كلى مجلـ ؤلاصاعة بن واهذ كغاعاجه جازغ كلى مجمىكت مً اإلاؿاَمحن ؤن ٌلمل كلى جدلُم

اإلالاملت اإلادؿاوٍت لجمُم اإلاؿاَمحن؛
ج .كلى مجلـ ؤلاصاعة ؤن ًدبم ملاًحر كالُت لألزالق وٍظم في بكخباعٍ مصالح ألاػغاف طو اللالكت؛
ص .كلى مجلـ ؤلاصاعة اللُام بةهجاػ مجمىكت مً اإلاهام ألاؾاؾُت اإلالغعة مؿبلا بما في طلً:

-

وطم بؾتراجُجُت الشغهت وؾُاؾت اإلاساػغ واإلاىاػهاث وزؼؽ اللمل وجدضًض ؤَضاف ألاصاء

ومغاكبت جىفُظ ألاصاء و الىفلاث الغؤؾمالُت وجصفُت ؤلاؾدثماعاث؛

-

مخابلت كُاؽ هفاءة مماعؾت الشغهت للىاكض الحىهمت اإلااؾؿُت وبحغاء الخلضًالث كىض

الحاحت؛

-

ازخُاع هباع اإلاضًغًٍ وجدضًض ميافأتهم ومخابلت ؤصائهم وبكفائَم كىض الظغوعة؛

-

ؤلافصاح كً ميافأث اإلاضًغًٍ وؤكظاء مجلـ ؤلاصاعة ،لخدلُم مصالح الشغهت واإلاؿاَمحن؛

-

جىافغ هـام عؾمي ًخصف بالشفافُت للملُاث جغشُذ و بهخساب ؤكظاء مجلـ ؤلاصاعة؛

-

الغكابت كلى خاالث حلاعض اإلاصالح الخاصت باإلاضًغًٍ وؤكظاء مجلـ ؤلاصاعة واإلاؿاَمحن؛

-

الخإهض مً ؾالمت الخلاعٍغ اإلاالُت والىـم اإلاداؾبُت للشغهت بما في طلً هـام الخضكُم اإلاالي

اإلاؿخلل والغكابت الضازلُت.
ٌ .كلى مجلـ ؤلاصاعة طمان الحىم بشيل مؿخلل ومىطىعي فُما ًخللم بشاون الشغهت مً
زالٌ( :كالء فغخان ػالب ،و اًمان شُدان اإلاشهضاوي ،2011 ،صفدت )42


جيلُف كضص واف مً ؤكظاء مجلـ ؤلاصاعة غحر الخىفُضًحن ممً جىافغ فيهم اللضعة كلى

الحىم اإلاىطىعي بمهام كض ًدضر فيها حلاعض للمصالح اإلادخملت مثل( :الخلاعٍغ اإلاالُت ،ميافأث
الخىفُظًحن وؤكظاء مجلـ ؤلاصاعة)؛


الخدضًض الضكُم وؤلافصاح كً الهضف وبحغاءاث اللمل الخاص بلجان مجلـ ؤلاصاعة كىض

جإؾِؿها؛


كلى ؤكظاء ؤلاصاعة جىغَـ وكذ واف إلاماعؾت مؿاولُاتهم.
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و .ؤن ًخىافغ ألكظاء مجلـ ؤلاصاعة ؾهىلت الىفاص بلى اإلاللىماث اإلاىاؾبت الضكُلت في الخىكُذ
اإلاىاؾب لُدؿنى لهم اللُام بمؿاولُاتهم كلى الىحه ألاهمل.
 : 6غالكة الحدكيم الخارجي بآليات الحوكمة
ٌلض الخضكُم الضازلي مً بحن ؤَم آلالُاث لخجؿُض خىهمت الشغواث كلى ؤعض الىاكم ،الؾُما
كىض بؾدىاصَا كلى بػاع كاهىوي مخحن وملاًحر صولُت كالُت الجىصة ،وَظا ما جم فلال في الجؼاثغ مً زالٌ
بػاع كاهىوي مخيامل إلاهىت الخضكُم وهظا ملاًحر الجؼاثغٍت للخضكُم NAAـ ،وجىمً اللالكت بحن الخضكُم
الخاعجي وخىهمت الشغواث مً زالٌ الىلاغ الخالُت :
 بطفاء الشفافُت وؤلافصاح كلى اإلاللىماث اإلاالُت ،مً زالٌ ببضاء عؤي فني مداًض كلى بهخـام
وصحت الحؿاباث اإلااؾؿاث الاكخصاصًت ،وؤنها جلضم صىعة مؼابلت للىطلُت اإلاالُت ووطلُت
الظمت والىجاكت وزؼٍىت اإلااؾؿت؛
 جلُُم هـام الغكابت الضازلُت الضازلي للماؾؿت وبالخالي اإلاؿاَمت في جدضًض اإلاؿاولُاث صازل
اإلااؾؿت الؾُما مجلـ ؤلاصاعة ،وجلضًم الخىصُاث في الخلغٍغ الؿىىي اإلاخللم بخلُُم هـام
الغكابت الضازلُت والتي مً شإنها جضاعن ؤي هلاغ طلف في الىـام؛
 طمان خلىق ؤصحاب اإلاصلحت الؾُما اإلاؿاَمحن واللماٌ والضولت مً زالٌ الخلاعٍغ الؿىىٍت
لحؿاباث اإلااؾؿاث التي جخظمً اإلاصاصكت كلى صحت وبهخـام اإلاللىماث اإلاالُت اإلالضمت ،وهظا
جلُُم هـام الغكابت الضازلُت الظي ًخظمً مؿاولُاث وخلىق الفاكلحن صازل اإلااؾؿت مً
كماٌ ومؿاَمحن....بلخ.
.0الخاثمة :
مً زالٌ َظٍ الضعاؾت جبحن ؤن الخضكُم الخاعجي في الجؼاثغ مغ بمغخلت مهمت مً الخؼىع الؾُما
بلض ؾىت  2010وَظا مً زالٌ صضوع اللاهىن  01_10اإلاخللم بمهىت مدافف الحؿاباث والظي ؤجبم
بترؾاهت مً الىصىص الخىـُمت ،آزغَا صضوع اإلالاًحر الجؼاثغٍت للخضكُم كلى زالر صفلاث ،والتي مً
شإنها الغفم مً حىصة الخضكُم في الجؼاثغ وجدلُم ؤَضافه اإلاغحىة وهظا مؿاًغة الخؼىعاث الحاصت في
اللالم ،وللل مً بحن ؤَم ؤَضاف حىصة الخضكُم َى ججؿُض مباصت الحىهمت في اإلااؾؿاث الجؼاثغٍت
مً زالٌ الغفم مً حىصة اإلاللىماث اإلاالُت وؤلافصاح كنها وشفافُتها ،وبالخالي طمان خلىق ؤصحاب
اإلاصلحت الؾُما اإلاؿاَمحن ،وفي ألازحر اإلاؿاَمت في جلىٍم هـام الغكابت الضازلُت .ولظمان ججؿُض
الحىهمت كلى ؤعض الىاكم مً زالٌ مضزل الخضكُم الخاعجي هلضم مجمىكت مً الخىصُاث الخالُت :
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طغوعة ؤلالتزام باللىاهحن والىصىص الخىـُمُت وهظا اإلالاًحر اإلاخلللت بالخضكُم كىض مماعؾت

اإلاضكم الخاعجي (مدافف الحؿاباث) إلاهمخه؛


كلض صوعاث جيىٍيُت لفاثضة اإلاهىُحن الؾُما فُما ًخللم باإلالاًحر الجؼاثغٍت للخضكُم ،NAA

وحصجُم ؤلالتزام بها؛


جفلُل صوع لجىت مغاكبت الىىكُت الخابلت للمجلـ الىػني للمداؾبت مً زالٌ مجمىكت مً

آلالُاث للغفم مً حىصة الخضكُم كلى ؤعض الىاكم؛


ؤلاؾغاق إلهؼالق اإلالهض الىػني اإلاخسصص إلاهىت مدافف الحؿاباث والخبحر اإلاداؾب ،والظي

مً شإهه جيىًٍ اإلاتربصحن الجضص بىاءا كلى منهاج كلمي كمُم؛


طغوعة بصضاع كىاهحن ومباصت وػىُت إلعؾاء خىهمت الشغواث بما ًخالءم والبِئت الجؼاثغٍت؛



بلؼام اإلااؾؿاث كلى وشغ الخلاعٍغ اإلاالُت الؿىىٍت اإلاصاصكت مً ػغف مضكم اللاهىوي

واإلاخظمىت ول اإلاللىماث الظغوٍت ألصحاب اإلاصلحت ؾىاء اإلاالُت منها وغحر اإلاالُت؛


بوشاء لجىت زاصت َضفها الخإهض مً مضي بلتزام اإلااؾؿاث الاكخصاصًت بماصت الحىهمت.

-2كابمة املراجؼ
 -1الجغٍضة الغؾمُت .)2014( .للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُت ، ،كغاع ً 12ىاًغ  2014واإلادضص
لىُفُاث حؿلُم َظٍ الخلاعٍغ ،اللضص ،24 :بخاعٍش 30 :ؤفغٍل  .،2014كغاع ً 24ىهُى 2013
واإلادضص إلادخىي ملاًحر جلاعٍغ مدافف الحؿاباث .الجؼاثغ .
 -2غغٍب بىلغباح ،،و كبض الباقي بظُاف ، .)2013( .صوع آلُاث خىهمت الشغواث في جدلُم الخىمُت
اإلاؿخضامتً ، ،ىمي 26 25هىفمبر  .،2013آلُاث خىهمت اإلااؾؿاث ومخؼلباث جدلُم الخىمُت.
وعكلت الجؼاثغ.
 -3ألاماهت اللامت للحيىمت .)2007( .الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُت الشلبُت ،عثاؾت الجمهىعٍت، ،
اللاهىن الخجاعي ،ؾىت  .،2007اللاهىن الخجاعي.
 -4الجغٍضة الغؾمُت .)2005( .للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُت ،ألامغ عكم  05/05الصاصع في 25
حىٍلُت  ،،2005اللضص ،52 :بخاعٍش 26 :حىٍلُت  ،2005اإلااصة .كاهىن اإلاالُت الخىمُلي .2005
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 -5الجغٍضة الغؾمُت .)2009( .للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُت ،كاهىن عكم  09/09الصاصع في 30
صٌؿمبر ً 2009خظمً كاهىن اإلاالُت  ،2009اللضص ،78 :بخاعٍش 31 :صٌؿمبر  ،2009اإلااصة.44 :
الجؼاثغ .
 -6الجغٍضة الغؾمُت .)2010( .الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُت ،كاهىن 01/10
اإلااعر في  29حىان ً ،2010خللم بخاعٍش  11حىٍلُت  .،2010بمهً الخبحر اإلاداؾب ومدافف
الحؿاباث واإلاداؾب اإلالخمض ،اللضص .،42
 -7الجغٍضة الغؾمُت .)2011( .للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُتً ،خللم بخلُحن مدافـي الحؿاباث،
اللضص ،07 :بخاعٍش 02 :فُفغي  ،2011اإلااصة .،03 :مغؾىم جىفُظي عكم  32-11ماعر في 27
حاهفي .،2011
 -8الجغٍضة الغؾمُت .)2012( .للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُت ، ،اللضص ،02 :بخاعٍش 15 :حاهفي
 ،2012اإلااصة  .،38كاهىن عكم  06-12ماعر  12حاهفي ً 2012خللم بالجملُاث.
 -9الجغٍضة الغؾمُت .)2006( .1للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُت ،اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 354/06
الصاصع في  9ؤهخىبغ ً 2006دضص هُفُاث  ،اللضص ،64 :بخاعٍش 11 :ؤهخىبغ  .،2006حلُحن
مدافـي الحؿاباث لضي الشغواث طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة.
 -10شغٍلي كمغ .)2012( .،مؿاولُاث مد ــافف الحؿاباث "صعاؾت ملاعهت بحن الجؼاثغ وجىوـ واإلاملىت
اإلاغغبُت" ،، ،اللضص .،2012 ،12 :مجلت الللىم الاكخصاصًت وكلىم الدؿُحر.
-11كالء فغخان ػالب ، ،و اًمان شُدان اإلاشهضاوي ، .)2011( .الحىهمت اإلااؾؿُت والاصاء اإلاالي
ؤلاؾتراجُجي للمصاعف ، ،الؼبلت ألاولى .،صاع الصفاء للؼباكت و اليشغ والخىػَم ،كمان.
 -12هغي كبض الغاوي  ،و مدمض حىصة ، .)2008( .مضي جؼبُم مباصت الحىهمت اإلااؾؿُت في اإلاصاعف
الفلؿؼُيُت وفلا إلاباصت مىـمت الخلاون الغلخصاصي والخىمُت ومباصت لجىت باػٌ للغكابت
اإلاصغفُت .، ، ،مظهغة ماحؿخحر ،بصاعة ؤكماٌ .الجاملت ؤلاؾالمُت غؼة.
 -13مدمض ًاؾحن غاصع ، .)2012( .مدضصاث الحىهمت وملاًحرَا ،مضازلت باإلااجمغ الضولي خىٌ -15 ،
 17صٌؿمبر  .،2012كىإلات ؤلاصاعة في كصغ اإلالغفت .حاملت الجىان ،ػغابلـ لبىان.
ً -14دُاوي الهام ،،و بىخضًض لُلي ، .)2013( .جؼبُم مباصت خىهمت اإلااؾؿاث لخدؿحن حىصة
الخلاعٍغ اإلاالُتً ، ،ىمي 26 25هىفمبر  ،2013وعكلت الجؼاثغ .آلُاث خىهمت اإلااؾؿاث
ومخؼلباث جدلُم الخىمُت .وعكلت .
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15-Elisabeth Bertin et al. (2013). ., Manuel comptabilité et audit conforme
au SCF –Applications et corrigés, BERTI Editionsr, , Alge.
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ملخظ:
تهضف هظه الضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى آلُت مغاحٗت الىٓغاء في ٖام  2003بٗضما جم الاهتهاء
مً وزاثلها ألاؾاؾُت بمكاعهت البرهامج ؤلاهماجي لؤلمم اإلاخدضة  ،واللجىت الاكخهاصًت إلفغٍلُا الخابٗت
لؤلمم اإلاخدضة  ،وبٗض ؤن ؤكغث اللمت الؿاصؾت لغئؾاء صوٌ وخيىماث الىِباص بابىحا في ماعؽ 2003
ول جلً ؤلاحغاءاث حاءث بالخىاػي م٘ مىٓىمت بصاعة الحىم ومداعبت الفؿاص ومماعؾت الؿلُت و
اإلاؿاولُت يمً ؤلاَاع اإلااؾؿاحي وهفاءة ؤلاصاعة.
وبن بكامت خىم عاقض في الجؼاثغ ًخُلب مجمىٖت ؤلاحغاءاث اإلاخٗللت بخإؾِـ صولت الحـم واللاهىن
والاٖخماص ٖلى اإلاكاعهت والكفافُت واإلاؿاءلت ٖلى ألاٖماٌ ،هما ٌؿخلؼم طلً مكاعهت ول مً اللُإ
الخام واإلاجخم٘ اإلاضوي في البِئت الؿُاؾُت ،باإليافت الى اجبإ مباصت اإلاباصعة الافغٍلُت الجضًضة .
الكلماث اإلافخاحُت  :الحىم الغاقض ،مباصعة الىِباص  ،الاكخهاص الجؼاثغي .
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Abstract:
This study aims at highlighting the mechanism of peer review in
2003 after the completion of its basic documents with the participation of
the United Nations Development Program (UNDP), the United Nations
Economic Commission for Africa (ECA) and the 6th Summit of NEPAD
Heads of State and Government in March 2003. With governance,
combating corruption, exercising authority and responsibility within the
institutional framework and efficient management.
The establishment of a good governance in Algeria requires a set of
procedures for the establishment of a state of law and law and the reliance
on participation, transparency and accountability for business, as well as
the involvement of both the private sector and civil society in the political
environment, as well as the principles of the new African initiative.
key words: High judgment, NEPAD Initiative,, Algerian economy
Jel Classification Codes: G34,G30
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 .1ملذمت:
بجسظ مىيىٕ الحىم الغاقض مىظ طلً الححن ؤهمُت بالغت ،خُث ؤنبذ مً ؤولىٍاث ناوعي اللغاع
واإلاهخمحن بهظا الكإن في وافت ؤهداء الٗالم ،وقيل قغٍ ؤؾاؽ ي ا لتهُئت بِئت حٗؼػ الىمى الاكخهاصي
وجدض مً الفلغ وجغف٘ مً مؿخىي مِٗكت ألافغاص .وهىظا اعجبِ مفهىم الخىمُت اإلاؿخضامت بالحىم اٌ
عاقض خُث ؤنبذ هظا ألازحر هى الًامً
ألاؾاس ي لخدىٍل الىمى بلى جىمُت مؿخضامت جخىخى كضع مً الٗضالت واإلاؿاءلت والكغُٖت والخمثُل
وحؿخجُب لخُلٗاث اإلاىاَىحن وجلبي خاحُاث الُبلاث الفلحرة.
جىاحهذ اللاعة ألافغٍلُت مً الاؾخلالٌ مكيلت ؤؾاؾُت وهي اوٗضام الخىمُت الاكخهاصًت ،وهثرث
اإلاداوالث هدى الخىنل بلي خلىٌ حظعٍت لخً اإلاكيلت التي جغجب ٖليها مساَغ هثحرة والفلغ والخسلف
واإلاغى اوٗضام الاؾخلغاع الؿُاس ي الحغوب ألاهلُت والهغاٖاث الازيُت والاهلؿاماث.
وحاءث مباصعة لكغاهت الجضًضة مً ؤحل جىمُت بفغٍلُا “الىِباص” ،وجلً اإلاباصعة التي بغػث ٖلى
الؿاخت ألافغٍلُت في احخمإ مىٓمت الىخضة ألافغٍلُت “ ”37في ػامبُا ًىلُى  ،2001وفُه جم اٖخماص
ؤلاؾتراجُجُت اإلااؾؿت للمباصعة .
بٖخمضث آلُت مغاحٗت الىٓغاء في ٖام  2003بٗضما جم الاهتهاء مً وزاثلها ألاؾاؾُت بمكاعهت البرهامج
ؤلاهماجي لؤلمم اإلاخدضة  ،واللجىت الاكخهاصًت إلفغٍلُا الخابٗت لؤلمم اإلاخدضة  ،وبٗض ؤن ؤكغث اللمت
الؿاصؾت لغئؾاء صوٌ وخيىماث الىِباص بابىحا في ماعؽ 2003
والجؼاثغ بضؤث باإلاٗاهاة غضاة ألاػمت البترولُت الضولُت ؾىت  ،1982التي اهجغ ٖنها مكاول و
بزخالالث هُيلُت جسبُذ فيها هظه الضوٌ حٗلذ اإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت جخضزل الكتراح ؾُاؾاث
وبغامج ؤلانالح الهُىلي مداولت بًجاص خلىٌ للخدضي الظي جمغ به الضوٌ اإلاغاعبُت وهى هُفُت الاهخلاٌ
مً هٓام اكخهاص عَعي حؿُُغ ٖلُه الضولت مغهؼٍا بلى همىطج اكخهاصي جىافس ي مبني ٖلى اكخهاص
الؿىق ويهضف باألؾاؽ بلى بخضار فاثٌ في الضزل وزلم فغم الدكغُل ،خُث امخضث فترة
بنالخاث الجُل ألاوٌ بلى ما ًلاعب ٖكغ ؾىىاث ً
بضءا مً الثماهِىاث.
بال ؤن فكل بغامج الجُل ألاوٌ ومدضوصًت هخاثجه التي لم جغق بلى اإلاؿخىي اإلايكىص حٗل هظه الضوٌ
جضزل في مغخلت حضًضة مً ؤلانالخاث تهضف بلى الخغلب ٖلى هلاثو الجُل الؿابم وجضٖم اإلاداوع
الغثِؿُت الخالُت :ؤلانالح اإلااؾس ي ،مداعبت الفلغ ،ميافدت الفؿاص لترجبِ هظه اإلاداوع م٘ ما
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ؤنُلح ٖلُه بالحكم الشاشذ م٘ بضاًت الدؿُٗىاث ..لخٗخمض الجؼاثغ هظه ؤلانالخاث وفم ملاعبت
الحىم الغاقض بخٗضص مٗاًحره وؤبٗاصه الؿُاؾُت والاكخهاصًت واإلااؾؿاجُت.
ومماؾبم ًمىً َغح ؤلاقياٌ الخالي :
ممادي معاهمت آلُت ومبادب مشاحعت الىظشاء الافشٍلُت قي جحلُم الحكم الشاشذ في الجضاةش في
ظل ؤلاضالحاث الاكخطادًت ؟.
وللض كؿمذ هظه الضعاؾت بلى الىلاٍ الخالُت :
 :.2الحكم الشاشذ :مفاهُم أظباب أبعاد
بػصاص الاهخمام بمفهىم الحىم الغاقض م٘ نهاًت ٖلض الثماهِىاث مً اللغن الٗكغًٍ ٖ ،لى ؤزغ َغح
البىً الضولي لهظا اإلافهىم  ،خُث ؤبضث الٗضًض مً اإلااؾؿاث الضولُت وؤلاكلُمُت واإلااؾؿاث
ألاواصًمُت والٗلمُت ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي بهخماما واؾٗا بهظا الُغح الجضًض ،الظي بعؾاء مباصثه
قغَا مً قغوٍ بخضار الخىمُت اإلاؿخضامت .
.1.2مفهـىم الحكـم الشاشـذ :كضمذ الٗضًض مً الاحتهاصاث فُما ًخٗلم بمهُلح الحىم الغاقض و
ًغح٘ طلً بلى ازخالف اإلاُاصًً وجباًً اإلاىٓماث الفىغٍت ،وللحىم الغاقض ٖضة حؿمُاث منها:
الحىم الهالح ؤو الجُض ،ؤلاصاعة الغقُضة ،الحاهمُت ،ؤؾلىب الحىم ،بصاعة قاون الضولت و
اإلاجخم٘ ...الخ ،وحٗنى ولمت الحاهمُت ؤو الحىم في اللغت الٗغبُت ؤفًل ألاقُاء بإفًل الٗلىم ؤو
مٗغفت الحم لظاجه ،ومٗغفت الخحر ألحل الٗمل به ،مثلما حٗني الٗلم و الثلت ،خُث وعص في اللغآن
الىغٍم كىله حٗالى « :وللض آجِىا للمان الحىمت ( » ...ؾىعة للمان آلاًت ،)12:هما جضٌ ولمت الحىم
ٖلى الٗضٌ (بً ٖبض الٗؼٍؼ زحرة ،2017 ،نفدت .)318
ٖغفذ الحىم الغاقض ٖلى ؤهه "اؾخٗماٌ الؿلُت الؿُاؾُت وبحغاء الغكابت في اإلاجخم٘ م٘
الٗالكتً ،ثحر اإلاىاعص لالػمت لخدلُم جىمُت اكخهاصًت واحخماُٖت" ،وٍغهؼ هظا الخٗغٍف ٖلى كضعة
الؿلُت الؿُاؾُت في جىفحر ؤلاحغاءاث اللاهىهُت و البُئُت الالػمت لخمىحن الفاٖلحن الاكخهاصًحن مً
جدلُم الخىمُت الاكخهاصًت و الاحخماُٖت.
و هخٗغٍف بحغاجي ًمىً اللىٌ « :الحىم الغاقض هى مماعؾت الؿلُت صازل الضولت إلصاعة اإلاىاعص
ٖلى حمُ٘ اإلاؿخىٍاث اكخهاصًا ،وؾُاؾُا ،واحخماُٖا ،وَكمل الضولت و اإلاجخم٘ اإلاضوي و اللُإ
الخام والتي حٗنى بخُىٍغ اإلاجخم٘ و بخدلُم جىمُت َىٍلت اإلاضي وطلً في ْل مباصت الكفافُت،
اإلاؿاءلت وؾُاصة اللاهىن».
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(الحكم الشاشذ ضمً جىحهاث اإلابادسة الجذًذة لخىمُت اللاسة الافشٍلُت)

وؤما الاججاهاث الىٓغٍت اإلافؿغة إلاىاكف الضوٌ الىامُت هدى مؿاءلت الحىم الغاقض فلض جمثلذ
باججاهحن عثِؿُحن (مدمض مدمض الٗلجىوي ،2013 ،نفدت :)5
 الاججاه ألاول :وحٗبر ٖىه اإلاضعؾت الخبُٗت ،والظي ًُغح مفاهُم الخبُٗت الاكخهاصًت اإلاىلضةللخبُٗت الؿُاؾُت ،والظي ًيخهي بفىغة الخبُٗت الفىغٍت التي جسضم اإلاهالح الاكخهاصًت للغؤؾمالُت
الٗاإلاُت مً زالٌ جلضًم زُاب بًضًىلىجي ًخالءم م٘ جلً اإلاهالح.
 الاججاه الثاوي :وحٗبر ٖىه هٓغٍت الخٗلم و التي ال حؿدبٗض بمياهُت كضعة الضوٌ الىامُت مً بيفاءزهىنُتها ٖلى ؤًت مفاهُم واعصة بليها مً الخاعج في الفىغ و اإلاماعؾت.
.2.2أظباب ظهىس الحكم الشاشذ ً:مىً ببغاػ ؤهم ؤؾباب ْهىع الحىم الغاقض فُما ًلي( :بً ِٖس ى
لُلى ،2013 ،الهفداث )202-201
 العمل على مكافحت الفعاد اإلاالي و ؤلاداسي :خُث ؤنبدذ هظه الٓاهغة جخهضع اإلاكاول التيحٗاوي منها الضوٌ الىامُت وختى اإلاخلضمت ،حغاء غُاب اإلاؿاءلت و الكفافُت في حؿُحر ؤمىاٌ الضولت
وقاون اإلاجخم٘.
 ضعف معخىي الخىمُت البششٍت وصٍادة معذالث الفلش و البطالت في الذول الىامُت :التي ًمثلْهىع مفهىم الحىم الغاقض فيها ؤخض ؤهم آلالُاث التي حؿاٖضها ٖلى مؿاًغة الخُىعاث الحانلت
ٖلى اإلاؿخىي الضولي.
 العىإلات وما جبعها مً جطىساث في مخخلف اإلاجاالث :خُث احؿ٘ مجاٌ اهدكاع مفهىم الضًملغاَُتوخلىق ؤلاوؿان ،وجؼاًض صوع اإلاىٓماث غحر الحيىمُت ،وؾغٖت اهدكاع اإلاٗلىمت ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي
هدُجت للخُىع الخىىىلىجي زانت م٘ ْهىع قبىت الاهترهذ ،وهىا ٌؿاٖض ٖلى حؿهُل الخىانل ٖلى
اإلاؿخىي الٗالمي.
جشاحع دوس الذولت ،وهى ما ظاعذ على اهدشاس الذًملشاطُت كاًذًىلىحُت حذًذة :خُث هىان مًالباخثحن مً ٌٗخبر ؤن الحىم الغاقض هى ولُض الضًملغاَُت ،بط ٌؿخىحي ميىهاجه مفهىم ؤهه ًمثل في
مدىعه هٓام للدؿُحر الضًملغاَي.
عذم كذسة الذول الىامُت على الخجاوب مع الخطىساث الخكىىلىحُت على اإلاعخىي العاإلاي. .3أبعاد الحكم الشاشذ :ومً ؤهم ألابٗاص ماًلي :
 .1.3البعذ العُاس ي :اإلاغجبِ بُبُٗت الؿلُت الؿُاؾُت وقغُٖت جمثُلها ،و ًىمً هظا البٗض في
يغوعة جفُٗل الضًملغاَُت التي حٗخبر قغَا في ججؿُض الحىم الغاقض ،مً زالٌ جىُٓم اهخساباث خغة
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و هؼيهت مفخىخت ليل اإلاىاَىحن ،م٘ وحىص ؾلُت مؿخللت كاصعة ٖلى جُبُم اللاهىن ،و هُئت بغإلااهُت
مؿاولت لها مً ؤلامياهُت ما حؿخُُ٘ ؤن جدلم به هٓام بٖالمي ًجٗلها في اجهاٌ مؿخمغ م٘ اإلاىاًَ.
 .2.3البعذ الخلني :اإلاغجبِ بٗمل ؤلاصاعة الٗامت و مضي هفاءتها.و حٗخبر حىهغ الغقاصة التي جلىم ٖلى
ٖىهغًٍ الغقاصة ؤلاصاعٍت و الىُْف الٗمىمي ،و هى ما ًلخٌ ؤن جيىن ؤلاصاعة مؿخللت ًٖ الؿلُت
الؿُاؾُت و اإلاالُت ،و ًيىن اإلاىْفحن ال ًسًٗىن بال لىاحباث وُْفتهم ،و ًيىن ازخُاعهم وفلا إلاُٗاع
الىفاءة( .وؿُمت مؿالي ،2018 ،نفدت )2
.3.3البعذ الاكخطادي والاحخماعي :و الظي ًخمثل في هكف ؤؾالُب اجساط اللغاع الاكخهاصي للضولت و
الٗالكاث الاكخهاصًت م٘ الضوٌ ألازغي طاث الٗالكت بخىػَ٘ ؤلاهخاج و الؿل٘ و الخضماث ٖلى ؤفغاص
اإلاجخم٘ ،هما ًغجبِ هظا البٗض بكلُه بُبُٗت بيُت اإلاجخم٘ اإلاضوي ومضي اؾخلاللُخه ًٖ الضولت مً
ػاوٍت ،وَبُٗت الؿُاؾاث الٗامت في اإلاجالحن الاكخهاصي والاحخماعي وجإزحرها في اإلاىاَىحن مً خُث
الفلغ وهىُٖت الحُاة مً ػاوٍت زاهُت ،وهظا ٖالكتها م٘ الاكخهاصًاث الخاعحُت واإلاجخمٗاث ألازغي مً
ػاوٍت زالثت.
ولٗل مىمً الخفاٖل بحن هظه ؤلابٗاص الثالزت ًخضح لىا ؤهه ال ًمىً جهىع بصاعة ٖامت فاٖلت مً صون
اؾخلاللُت ًٖ هفىط عحاٌ الؿُاؾت ،هما ؤهه ال ًمىً لئلصاعة الؿُاؾُت وخضها مً صون وحىص بصاعة
ٖامت فاٖلت مً جدلُم بهجاػاث في الؿُاؾاث الٗامت ،وال حؿخلُم الؿُاؾاث الاكخهاصًت
والاحخماُٖت بغُاب اإلاكاعهت واإلاداؾبت والكفافُت ،لظلً فةن الحىم الغاقض هى الظي ًخًمً خىما
صًملغاَُا فٗاال وَؿدىض بلى اإلاكاعهت واإلاداؾبت والكفافُت (آلُاث الحىم الغاقض)( .عٍاى ِٖكىف
وؤزغون  ،2018 ،نفدت )4
و بىاءا ٖلى جىفغ ؤو ٖضم جىفغ مجمىٖت مً اإلااقغاث التي حكخمل ٖلى هظه ألابٗاص الثالزت مخياملت فُما
بُنها ًمىً كُاؽ مضي نالح و ٖلالهُت الحىم صازل الضولت ،و مضي مؿاهمت الؿلُت الؿُاؾُت في
جىفحر ألاعيُت اإلاىاؾبت لخمخ٘ اإلاىَىحن بمسخلف خلىكهم و يماهت خغٍاتهم.
هما ؤن الحىم الغقُض ٌكمل حمُ٘ اإلااؾؿاث في اإلاجخم٘ مً ؤحهؼة صولت وهُئاث اإلاجخم٘ اإلاضوي
ً
واللُإ الخام ،فهي ٖباعة ًٖ مماعؾت للؿلُت وخلىكها وفلا إلابضؤ اإلاداؾبت ،وال جلخهغ فلِ ٖلى
ّ
الاهخمام بأزاعه الخىمىٍت الحالُت وبهما حكخمل ٖلى الخىمُت اإلاؿخضامت وَىٍلت ألامض واإلامخضة ٖبر ؤحُاٌ
مخٗاكبت.
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 : 4هظشٍاث ومعاًير وفىاعل الحكم الشاشذ وعالكخه بالخىمُت
 .1.4هظشٍاث الحكم الشاشذ :بن ْهىع ٖضة هٓغٍاث خضًثت كض ؾاٖض بكيل هبحر ْهىع هظا اإلافهىم
الظي ًللى ؤهمُت هبحرة خالُا ومً جلً هظهغ ٖ( :بض اإلاجُض ٖبض الحفُٔ ؾلُمان ،2008 ،نفدت
)219
.1.1.4هظشٍت جكالُف اإلاعامالث  :في ٖام ْ 1936هغث هٓغٍت عوهالض واوػ خىٌ جيلفت اإلاٗـامالث وؤن
اإلاٗـامالث الخـي جلُمهـا اإلااؾؿت ال ًمىنها ؤن جخم بضون جيالُف باٖخباع ٖضة ٖىامل خُث جىاحه حمُ٘
مٗامالث الخباصٌ مكاول جخٗلم بالحهىٌ ٖلى اإلاٗلىماث و الخىفُظ وؤن حمُ٘ اإلاكاول التي ًىاحهها
الصخو هاججت ًٖ كـهىع اإلاٗلىماث ،وؤًًا ٖضم جىاْغها بحن َغفي الخباصٌ  .الحهىٌ ٖلى
اإلاٗلىماث ًدخاج للىكذ والجهض بطا فهي ٖملُت ميلفت .
هظلً ؤقاع هاعبغ ؾُمىن  1947بلى بُالن الىٓغٍت التي جضعي الٗلالهُت الياملت لؤلفغاص فـي اجسـاط اللغاع
وبلى جىفغ ول اإلاٗلىماث الالػمت الجساط اللغاع ،و ؤهض ؤن كضعاث ألافـغاص مدـضوصة وؤنهـم ال ًمىنهم بإي
خاٌ مً ألاخىاٌ الحهىٌ ٖلى وافت اإلاٗلىماث وهظا ما هجضه ؤًًا ٖىض فغٍضًغًٍ هاًً.
.2.1.4هظشٍت الىكالت  :خُث جبدث هٓغٍت الىوالت في الخيالُف الىاقئت ًٖ الاجفاكاث اإلابرمت بحن
خـاملي ألاؾـهم ( مؿاهمي الكغهت ) والىهالء ( اللاصة ) خُث هجض هىان ألاهىإ الخالُت مً الخيالُف:


جكالُف اإلاشاكبت:التي ًلىم بها اإلاؿاهمىن للخإهض مً ؤن اللاصة ؤو ؤًٖاء مجلــ ؤلاصاعة ال

ًخهغفىن مً مىُلم مهالحهم الصخهُت ٖلى خؿاب مهالح اإلاؿاهمحن.


جكالُف الالتزام :الالتزام مً كبل مضًغ اإلااؾؿت بدىفُظ التزاماجه .



جكالُف الفشضت البذًلت:في خالت الازخالف م٘ مجلـ بصاعة اإلااؾـؿت فـي ؤلاؾـتراجُجُت

اإلاخبٗت ( بؾتراجُجُت غحر مغبدت مثال  ،ؾىء جسهُو اإلاىاعص ) (ؾالي ًىؾف ووىزغ مباعن،2018 ،
نفدت .)2
 .3.1.4هظشٍت أصحاب اإلاطلحت :هظه ألازحرة خُث ْهغث في الؿبُٗىاث ،ؾىاء في الكغواث وفي
ألاوؾاٍ الٗلمُت .ؤؾاؽ هظه هـى اإلاؿاهمت في جىؾُ٘ الغئٍت الخٗاكضًت للكغهت ً ،مىً ؤن جلضم في
قيل ٖضص مً الٗلـىص بـحن اإلاـضعاء وؤصحاب اإلاهلحت  ،خُث لم ًلخهغ ألامغ ٖلى خملت ألاؾهم
واإلاؿاهمحن بل ٖلـى الاهـضماج مـ٘ ؤصحاب اإلاهلحت آلازغًٍ مثل اإلاىْفحن  ،ؤو الٗمالء ،اإلاىعصًً.
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.2.4معاًير الحكم الشاشذً :خمحز الحىم الغاقض بىحىص مٗاًحر ٖضًضة ومخىىٖت ًغجىؼ ٖليها ،بيافت
بلى وحىص فىاٖل والتي جيىن ؤلاَاع الٗام والظي جخفاٖل مً زالله مسخلف الٗىانغ ألاؾاؾُت التي
ًخىكف ٖليها ،هظلً للحىم الغاقض ماقغاث ٖاإلاُت التي جمىً مً كُاؾه.
ًلىم الحىم الغاقض ٖلى ٖضة مٗاًحر جسخلف مً بلض بلى ؤزغ ،فال ًمىً حٗمُم ؤؾـ الحىم
الغاقض ٖبر اؾخسضام مٗاًحر مىخضة هٓغا لخهىنُت زلافت ول مجخم٘ وهظا الفىاعق اإلاىحىصة في
مؿخىي الخُىع الاكخهاصي و الاحخماعي و الؿُاس ي بحن الضوٌ ،والكيل اإلاىالي ًمثل آلُاث الحىم
الغاقض ):(john k. akokpar, 2004, p. 246
الشكل سكم ( : )01آلُاث الحكم الشاشذ

اإلاطذس :خؿً هغٍم  ،مفهىم الحىم الهالح  ،في هخاب بؾماُٖل الكُي(وآزغون) ،الفعاد والحكم
الطالح في البالد العشبُت ،مغهؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت  ،بحروث ،2004 ،م. 97 :
..1.2.4حكم اللاهىن :بمٗنى ؤن جدؿم اللىاٖض اللاهىهُت بدىم الٗضالت ،وؤن ًخم جُبُلها بدُاص جام
وصون جدحز زانت باليؿبت لللىاهحن اإلاخٗللت بدلىق ؤلاوؿان ،ومً ملخًُاث الخىفُظ الٗاصٌ ؤن ًيىن
هىان ؾلُت كًاثُت مؿخللت وهُئت قغَت مداًضة وآمىت.
 .2.2.4اإلاشـاسكت :و اإلاكاعهت هىا كض جيىن بكيل ؤو ؤؾلىب مباقغ ؤو مً زالٌ مجالـ ؤو هُئاث
مىخسبت وؾُُت ،ومً اإلاخٗحن ؤن جيىن ؤهىإ وؤقياٌ اإلاكاعهت مٗلىمت لليافت ومىٓمت ،وهظا ًخُلب
ؤن جيىن خغٍاث الخفىحر وببضاء الغؤي و الخٗبحر ٖىه مىفىلت ومىٓمت ،هما ًخُلب مً هاخُت ؤزغي ؤن
ًخم جىُٓم ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي وبُان صوعها ومؿاولُاتها.
 .3.2.4الشفـافُت :بمٗنى الٗلم بىيىح ٖما ًخم اجساطه مً كغاعاث ؤو جهغفاث وهظا ًلخض ي( :فغج
قٗبان ،2012 ،الهفداث )197-196
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 ؤن اإلاٗلىماث مخاخت وجهل بؿهىلت وَؿغ للمخإزغًٍ بهظه اللغاعاث وجىفُظها. ؤن ًيىن كضع اإلاٗلىماث اإلاخاخت واف ومفهىم ،ومً زالٌ وؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلفت. .4.2.4بىاء الخىافم اإلاجخمعي :هٓغا لخٗضص اإلاهالح والغئي في اإلاجخم٘ ،لظلً فةهه مً اإلاُلىب ؤن
ٌؿعى الحىم الغاقض بلى جدلُم كضع ٖاٌ مً اللبىٌ و اإلاىافلت مً ؤَغاف اإلاجخم٘ ٖلى جدضًض
اإلاهلحت الٗامت ،وؤًًا الخىافم ٖلى ؤؾلىب ؤو َغٍلت جدلُلها ،وطلً وله في بَاع الكاملت وَىٍلت
اإلاضي خىٌ اإلاُلىب مً احل الخىمُت اإلاؿخضامت.
 .5.2.4اإلاعاواة و الاظدُعاب :بمٗنى ؤن ًدىامى قٗىع ؤًٖاء اإلاجخم٘ حمُٗهم بال جمُحز بإنهم ٖلى
كضم اإلاؿاواة الحلُلُت ولِـ بُنهم مً هى مؿدبٗض ؤو ًخم جحجُم صوعه ،ومً زم ًخٗحن ؤن جدض ى ول
الجماٖاث وزانت اإلاهمكت ؤو ألاهثر يٗفا بالفغم التي جىفل لهم اإلادافٓت ،وؤًًا جدؿحن ؤخىالها
ومهالحها.
.6.2.4الفعالُت والكفـاءة :بمٗنى ؤن ًيىن هاجج الٗملُاث وؤوكُت اإلااؾؿاث ًخفم واخخُاحاث
اإلاجخم٘ ،وطلً في بَاع الاؾخسضام ألامثل للمىاعص اإلاخاخت بما ٌكمله طلً مً الاؾخسضام اللاثم ٖلى
الاؾخضامت للمىاعص الُبُُٗت وخماًت البِئت.7.2.4 .اإلاعـاءلت :بمٗنى ؤن ًسً٘ مخسظي اللغاع ؾىاء في
الحيىمت ؤو اللُإ الخام ؤو اإلاجخم٘ اإلاضوي للمؿاءلت مً كبل اإلاجخم٘ بماؾؿاجه اإلاسخلفت ومً
ألافغاص اإلاخإزغًٍ بلغاعاتها.
.8.2.4الشؤٍت ؤلاظتراجُجُت :بمٗنى ؤن ًمخلً اللاصة وحمهىع الٗامت عئٍت َىٍلت اإلاضي للحىم الغاقض و
الخىمُت ؤلاوؿاهُت ومخُلباتها ،وطلً بالخىاػي م٘ الفهم الىاعي بما هى الػم لهظه الخىمُت.
.3.4اإلاشجكضاث التي جحذد العالكت بين الخىمُت و الحكم الشاشذ:
بن الحىم الغاقض مغجبِ اعجباَا وزُلا وهى يغوعي إلجمام ٖملُت الخىمُت وزهىنا الخىمُت
.وٍمىً ان هدضص ٖىانغ الحىم الغاقض وٖالكخه بالخىمُت مً زالٌ اإلاغجىؼاث الخالُت:
-

صًملغاَُت خلُلُت مبيُت ٖلى مفهىم اإلاكاعهت في بصاعة الضولت واإلاٗخمضة ٖلى الخمثُل ليافت

فئاث اإلاجخم٘ وحٗخمض ؤؾاؽ اإلاداؾبت ألي خيىمت.
-

اخترام اإلاٗاًحر الضولُت واإلادلُت لحلىق ؤلاوؿان وزهاثهها اإلابيُت ٖلى اإلاؿاواة وٖضم

الخمُحز وٖضم كابلُت هظه الحلىق للخجؼثت ؤو الاهخلام.
-

الدصجُ٘ ٖلى صٖم ماؾؿاث اإلاجخم٘ اللاثمت والدصجُ٘ ٖلى حؿهُل بحغاءاث جيىٍنها

وجفُٗل صوعها في الحُاة الٗامت.
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اخترام ؾُاصة اللاهىن وحٗؼٍؼ مفهىم اؾخلالٌ اللًاء وجدضًض مٗاًحر اإلاداهماث الٗاصلت

وخم الخلاض ي ؤمام مداهم مسخهت وكًاة مؿخللىن.
-

بصاعة ؤمىاٌ الضولت بُغٍلت قفافت وؾلُمت جسً٘ إلافهىم الغكابت الٗامت للمجخم٘ وإلافهىم

اإلاؿاءلت ،وان جلىم ٖلى بصاعتها ماؾؿاث خيىمُت حٗغف بلضعتها ٖلى الخٗامل م٘ كًاًا بصاعة ؤمىاٌ
الضوٌ ومىاعصها بيل اختراف ومهىُت ٖالُت ،وجً٘ مهلحت اإلاجخم٘ وؤفغاصه في ؤولى غاًاتها.
-

اٖخماص الؿلُت الالمغهؼٍت للحيىمت وجىػَٗها ٖلى مسخلف مىاَم الضولت حغغافُا والاٖخماص

ٖلى اإلاكاعهت الخامت ألفغاص اإلاجخم٘ في جلً اإلاىاَم واخترام وافت الحلىق والحغٍاث ألاؾاؾُت وحٗؼٍؼ
مفهىم الغكابت وجغؾُش مفهىم الحىم الغقُض.
 : 5الحكم الشاشذ آلُت مشاحعت الىظشاء الافشٍلُت " مبادسة الىِباد"
.1.5مبادسة الىِباد :هي مباصعة جدمل اؾتراجُجُت إلٖاصة هُيلت افغٍلُا وجسلُهها مً الخسلف وحٗؼٍؼ
الخىمُت اإلاؿخللت والنهىى بالحىم وحٗؼٍؼ الىمى الاكخهاصي والاؾدثماع في الكٗىب الافغٍلُت ومىاحهت
الخدضًاث الحالُت التي جىاحه اللاعة الافغٍلُت والتي جخمثل بالفلغ اإلاتزاًض والخسلف واإلاغى
والاهلؿاماث ويغف وهكاقت الضولت ،ومهُلح “الىِباد” هى ازخهاع للمباصعة الكغاهت الجضًضة
لخىمُت بفغٍلُا (ؾامي الؿُض ؤخمض ،2015 ،نفدت .)64
اهبثلذ جلً ؤلاؾتراجُجُت مً الخفىٌٍ اإلامىىح لغئؾاء زمؿت صوٌ جخمثل بيل مً الجؼاثغ ،مهغ ،
هُجحرًا  ،الؿىغاٌ  ،حىىب بفغٍلُا  ،مً كبل مىٓمت الىخضة الافغٍلُت ،وطلً لىي٘ مباصعة جخىخض
فيها حهىص الخىمُت الاحخماُٖت والاكخهاصًت لللاعة ألافغٍلُت.
.2.5وشأة الىِباد  :في مُل٘ ألالفُت الجضًضة ،حٗهض عئؾاء الضوٌ والحيىماث ألافغٍلُت بدمل ٖلي
ٖاجلهم مباصعة افغٍلُت جدمل ؤؾـ الكغاهت الجضًضة مً ؤحل جىمُت ؤفغٍلُا.
ً
“هِباص” فًال ًٖ مؿاولُت مؿخلبل كاعجﻬم وبكامت ٖالكت حضًضة م٘ قغوائهم الثىاثُحن والضولُحن
في الخىمُت واإلاىٓماث اإلاخٗضصة ألاَغاف (بىحغصة الُاؾمحن ،2007 ،نفدت .)252
وكبل اٖخماص ” الىِباص” والخهضًم ٖليها في ٖام  2002وان هىان ٖضص مً اإلاباصعاث الؿابلت ٖليها
وججم٘ مً اإلاباصعة كىاؾم مكترهت ،وجلً اإلاباصعاث ًمىً بحمالها في بلى زالر مباصعاث مؿخللت بكإن
اللاعة ججمٗها في زُت ؤومُغا التي ؤَللها عثِـ الؿىغاٌ ٖبض هللا واص في ٖام  ،2001وزُت ألالفُت
إلوٗاف ؤفغٍلُا التي وان عاثضها عثِـ حىىب ؤفغٍلُا ،جابى مبُيي ،في ٖام  2001ومباصعة ؤفغٍلُا
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الجضًضة التي اهبثلذ ًٖ اهضماج بحن زُت ؤومُغا وزُت ألالفُت إلوٗاف ؤفغٍلُا والتي جدىلذ بلى
هِباص ً
الخلا (مدمض زلُفت  ،2018 ،نفدت .)4
وحٗض هِباص ؤوٌ ههج للخىمُت الكاملت جباصع بلى بجباٖه الحيىماث ألافغٍلُت وجىفظه وجمخلىه بضٖم وامل
مً المججم٘ الضولي ،وجلضم عئٍت لىىٕ المججم٘ والاكخهاص الظي جغٍض الحيىماث بىاءهم زم بن هِباص
ً
بغهامجا للخىمُت ،ؤًًا اطا مكاعَ٘ ملمىؾت جغمي بلى
لِؿذ بَاع ؤو فلؿفت ؤو عئٍت للخىمُت فدؿب ،بل
جلبُت اخخُاحاث ؤفغٍلُا في مجاٌ الخىمُت والخغلب ٖلى الخدضًاث التي جىاحهها في هظا اإلاُضان ،وخضص
الىزُلت ؤلاَاعٍت لىِباص اللًاًا والمجالاث طاث ألاولىٍت الخالُت باٖخباعها خاؾمت في
الؼٖماء ألافاعكت في
ِ
جدلُم ؤهضاف الىِباص الٗامت.
وَلبذ الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في كغاعها  7/57في هىفمبر  2002حمُ٘ بصاعاث ألامم اإلاخدضة
ووواالجﻬا جيؿُم ؤوكُتها اإلاخٗللت بإفغٍلُا ،والخىفُم بُنها وبحن ؤولىٍاث هِباص ،وؤوكإث ألامم اإلاخدضة
ً
ؤًًا آلُت الخيؿُم ؤلاكلُمُت لخىزُم الخٗاون والخيؿُم والاحؿاق في ما جلضمه ألامم اإلاخدضة مً صٖم
لالجداص ألافغٍلي وبغهامج هِباص ،وٖالوة ٖلى طلً ،ويٗذ ألامم اإلاخدضة ،بالخٗاون م٘ مفىيُت الاجداص
ألافغٍلي ،بغهامج الؿىىاث الٗكغ لبىاء كضعاث الاجداص ألافغٍلي للخإهض مً ؤن الضٖم الظي جلضمه ألامم
اإلاخدضة ًلبي اخخُاحاث الحيىماث ألافغٍلُت ،وَلب بلى ألاوهىخاص ً
ؤًًا ؤن ًؼٍض الضٖم اإلالضم بلى هِباص
ففي بٖالن ؤهغا واجفاق ؤهغاٖ ،لى ؾبُل اإلاثاٌ ،اجفلذ الضوٌ ألاًٖاء في ألاوهىخاص ٖلى ػٍاصة الضٖم
ً
ٖمىما.
اإلالضم بلى هِباص ،وبلى ٖملُت الخيامل ؤلاكلُمي في ؤفغٍلُا
ْ
وان ٖام ً 2011اطن بنهاًت الٗلض ألاوٌ مً اٖخماص هِباص وجىفُظها وٖلُه فةن صوعة ٖام 2012
الخىفُظًت هظه جىفغ فغنت للضوٌ ألاًٖاء في ألاوهىخاص وي جضعؽ ؤصاء هِباص وهي جبضؤ ٖلضها الثاوي مً
الخىفُظ ،كهض جدضًض اإلاُاصًً التي هجحذ فيها ،والمجالاث التي حؿخضعي اإلاؼٍض مً الٗمل ،والفغم
والخدضًاث اللاثمت ،والضعوؽ اإلاؿخسلهت ،والُغٍلت التي ًُمض ى بها بالٗملُت ً
كضما ،م٘ بًالء اهخمام
زام للُغٍلت التي ًمىً بﻬا لؤلوهىخاص ؤن ٌؿهم ؤهثر في الٗملُت  ،وجلضم هظه اإلاظهغة في هظا الؿُاق
مٗلىماث ؤؾاؾُت ًٖ هِباص ،وجللي الًىء ً
ؤًًا ٖلى بٌٗ بهجاػاجﻬا ٖلى مضي الٗلض اإلاىهغم ،وجدضص
جدضًاث الخىمُت الغثِؿت التي جىاحه البلضان ألافغٍلُت ،وجبدث في الخخام ،هُف ًمىً لؤلوهىخاص ؤن
ًضٖم البلضان ألافغٍلُت في الخغلب ٖلى جلً الخدضًاث ؤلاهماثُت ،وجُغح بٌٗ اللًاًا للمىاككت.
.3.5أهذاف الىِباد  :جًمً اإلاباصعة ؤعبٗت مٗالم عثِؿُت هي ٖ( :بض الحم خمالوي ،2013 ،الهفداث
)98-96
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(الحكم الشاشذ ضمً جىحهاث اإلابادسة الجذًذة لخىمُت اللاسة الافشٍلُت )-

الشؤٍت اإلاشتركت للادة اإلابادسة بشان اإلاىكع ؤلافشٍلي العاإلاي ومكاهت ئفشٍلُا في اإلاجخمع

العاإلاي اإلاعاضش وأظباب ئمكان ئفشٍلُا الخعشف على اإلاعالم الشةِعُت لإلطاس العاإلاي الزي جذوس فُه
عملُت الخىمُت الافشٍلُت .


بغهامج ٖمل اإلاباصعة وبؾتراجُجُت جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت في بفغٍلُا في اللغن الحاصي

والٗكغًٍ والتي جغجىؼ ٖلى زالر ؤبٗاص وهي الؿالم وألامً  ،الضًملغاَُت والحىم الؿُاس ي الجُض .


مباصعة ؤلاصاعة الاكخهاصًت وبصاعة الكغواث  ،وؤزحرا ألاهضاف َىٍلت ألاحل وحكمل اللًاء ٖلى

الفلغ  ،وجدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت ووي٘ نهاًت لتهمِل بفغٍلُا في ٖملُت الٗىإلات .
وتهضف الىِباص مً احل مىذ الخىمُت في بفغٍلُا صفٗت حضًضة  ،وجىمُت الخٗاون م٘ الضوٌ اإلاخلضمت مً
زالٌ حظب الاؾدثماعاث ألاحىبُت ولِـ اإلاؿاٖضاث اإلاباقغة ٖ ،لى حصجُ٘ الحيىماث ؤلافغٍلُت ٖلى
ؤلاؾغإ باإلنالخاث الؿُاؾُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت ٖبر الحىم الغاقض الظي ٌٗض مُلبا ؤؾاؾُا
لؤلمً والؿالم والخُىع الؿُاس ي والاحخماعي والاكخهاصي  ،وصٖم ؤلاؾخلغاع لجظب الاؾدثماعاث
والحهىٌ ٖلى مؼٍض مً ؤلاٖفاءاث مً الضًىن مً حاهب الضوٌ الغىُت .
مً احل جلُُم الحىم الغاقض بالضوٌ الافغٍلُت اإلاىٓمت للىِباص َغخذ آلُت مغاحٗت الىٓغاء  ،فيان
لؼاما ٖليها البدث ًٖ ماقغاث ومٗاًحر جلِـ آلالُت ٖلى ؤؾاؾها ؤصاء الضوٌ ؤلافغٍلُت في جدلُم
ؤهضاف الىِباص ،واإلاخمثلت في " ششوط الخىمُت اإلاعخذامت "  ،واإلابِىت في الكيل اإلاىالي :
الشكل سكم ( : )02ششوط الخىمُت اإلاعخذامت
شروط التنمية
المستدامة
توفير السالم
واألمن في القارة

الديمقراطية والحكم
الراشد

االفريقية بٖضاص الباخثحن باالٖخماص ٖلى :
اإلاطذس :مً

اإلدارة
االقتصادية وادارة
المنشات

فغج قٗبان  ،الحكم الشاشذ كمذخل حذًث لترشُذ ؤلاهفاق العام والحذ مً الفلش دساظتحالت الجضاةش  ،2010-2000ؤَغوخت صهخىعاه في الٗلىم الاكخهاصًت  ،جسهو  :هلىص ومالُت ،
حامٗت الجؼاثغ  ،2012/2011 ،03م201-199:
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ؤخمض ههحر

(الحكم الشاشذ ضمً جىحهاث اإلابادسة الجذًذة لخىمُت اللاسة الافشٍلُت)

.4.5آلُت مشاحعت الىظشاء الافشٍلُت :جلع آلُت مشاحعت الىظشاء جحذ مظلت الاجحاد ؤلافشٍلي ئال أنها
حعمل خاسج ئطاس الاجحاد .فهي حعذ أحذ ألارسع التي حاءث بها مبادسة هِباد( أو اإلاشاسكت الجذًذة
للخىمُت ؤلافشٍلُت) في ظبُل جحلُم الخىمُت اإلاعخذامت في اللاسة العمشاء (ٖبض الحم خمالوي،
 ،2013الهفداث .)98-91
و ؤوكإث في بَاع الىِباص  ،وهي ٖباعة ًٖ آلُت جسخو بخلُُم ؤصاء بغامج الضوٌ الافغٍلُت ألاًٖاء بها
وفلا للمباصت الىاعصة بةٖالن " الضًملغاَُت والحىم الؿُاس ي والاكخهاصي الغقُض " الظي ؤكغجه كمت
الاجداص ؤلافغٍلي في " دًشبان " حىٍلُت  2002ومضوهاث الؿلىن ألازغي اإلاخفم ٖليها  ،والهضف منها
الىكىف ٖىض هلاٍ الًٗف واللىة لهظا ألاصاء والخٗاون لحل اإلاكاول التي جىاحه بٌٗ الضوٌ في هظا
الهضص  ،بُٗضا ًٖ ؤًت مؿاءلت ؤو بحغاءاث ٖلابُت ولخباصٌ الخبرة واإلاٗغفت بحن الضوٌ الافغٍلُت مً
ؤحل حٗؼٍؼ اإلاماعؾت الضًملغاَُت وصٖم ؤؾـ الحىم الؿُاس ي والاكخهاصي الغاقض  ،وجغؾُش مفاهُم
الكفافُت وميافدت الفؿاص واخترام خلىق ؤلاوؿان.
بٖخمضث آلُت مغاحٗت الىٓغاء في ٖام  2003بٗضما جم الاهتهاء مً وزاثلها ألاؾاؾُت بمكاعهت
البرهامج ؤلاهماجي لؤلمم اإلاخدضة  ،واللجىت الاكخهاصًت إلفغٍلُا الخابٗت لؤلمم اإلاخدضة  ،وبٗض ؤن ؤكغث
اللمت الؿاصؾت لغئؾاء صوٌ وخيىماث الىِباص بابىحا في ماعؽ  2003وزاثلها الخفهُلُت وهي :
 وثُلت جىظُم وعمل آلالُت والتي جفضل هُاكل آلالُت ومشاحلها .
 وزُلت ؤهضاف ومٗاًحر وماقغاث ٖملُت اإلاغاحٗت .
 مظهغة جفاهم بكإن ػٍاعاث فغق الٗمل اإلاىىٍ بها اللُام بٗملُت اإلاغاحٗت .
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ؤخمض ههحر

الجذول سكم ( : )01الذول اإلاىظمت ئلى آلُت مشاحعت الىظشاء الافشٍلُت ()APRM
الذول

الجضاةش

بىسكُىا

حمهىسٍت

فاظى

الكىوغى

ئثُىبُا

غاها

كُيُا

الكاميرون

الغابىن مالي

جاسٍخ
الخىكُع
على
مزكشة

/03/09

03/09

/03/09

/03/09

03/09

/03/09

/04/03

04/14

2003

2003/

2003

2003

2003/

2003

2003

2004/

/28
/05
2003

الخفاهم
الذول

مالي

مىسَش
ًىط

اإلاىصمبُم

هُجشٍا

سوهذا

العىغال

ئفشٍلُا
الشمالُت

أوغىذا

مطش

جاسٍخ
الخىكُع
على
مزكشة

/03/28

03/09

/03/09

/03/09

03/09

/03/09

/03/09

03/09

2003

2004/

2003

2003

2003/

2003

2003

2003/

/09
/03
2003

الخفاهم
ظاوجى
الذول

البىين

ماالوي

لىظىجى

جنزاهُا

أوغىال

ظيرالُىن

العىدان

صامبُا

مي
وبشوس
ًب

جاسٍخ
الخىكُع
على
مزكشة

/03/31

07/08

/07/08

/07/08

07/08

/07/08

/01/22

01/22

2004

2004/

2004

2004

2004/

2004

2006

2006/

/29
/01
2007

الخفاهم
الذول

حُبىحي

مىسٍخا
هُا

الطىغى

جاسٍخ
الخىكُع
على
مزكشة

/07/29
2007

/07/01 /01/30
2008

2008

الخفاهم

Source: Status of countries: [www.eneca.org/aprm/countries status.
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ؤخمض ههحر

(الحكم الشاشذ ضمً جىحهاث اإلابادسة الجذًذة لخىمُت اللاسة الافشٍلُت)

وٍىلؿم الٗمل صازل آلُت مغاحٗت الىٓغاء بكيل عثِس ي وفلا لىىٖحن مً الهُاول.
 ٖلي مؿخىي اللاعة :حُث ٌعلذ احخماع لشؤظاء وكادة الذول اإلاىضمت ئليها ,مشجين ظىىٍا,وٍكىن رلك علي هامش احخماعاث اللمت الخاضت باالجحاد ؤلافشٍلي.
هما ؤن هىان لجىت الصخهُاث الباعػة وميىهت مً 9شخهُاث بفغٍلُت باعػة ,وهي بمثابت الظعإ
الخىفُظًت لآللُت .وٍخم جغقُذ هظه الصخهُاث والخهىٍذ ٖلي اهًمامها ٖلي ؤن ًيىن مضة ٖملها
صازل اللجىت 4ؾىىاث.
 الهُاول الىَىُت :وهي عباسة عً لجىت وطىُت جلىم كل دولت بدشكُلها جضم ممثلين عًحكىمت الذولت هفعها وممثلين للمجخمع اإلاذوي واليشطاء والىلاباث واإلاشأة وغيرها بحُث
جضم اللجىت حمُع ألاطُاف اإلاعىُت بعملُت ؤلاضالح.
الشكل سكم ( :)03هُاكل وظيروسة الىِباد

اإلاطذس :عٍاى ِٖكىف وؤزغون  ،بدث خىٌ  :الحىم الغاقض ٖ ،لى الغابِ http://www.fares- :
 ، boubakour.edu.dzجاعٍش الاَالٕ ٖ ،2018/09/17 :لى الؿاٖت  ، 09:00:م.07:
.5.5الحكم الشاشذ ضمً مبادسة الىِباد :جاعٍسُا جغح٘ الكاعة بلى مفهىم الحىم الغاقض في مباصعاث
الخىمُت الافغٍلُت و ؤَغ الخٗاون م٘ الضوٌ الغغبُت بلى بضاًت الدؿُٗيُاث,
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ؤخمض ههحر

(الحكم الشاشذ ضمً جىحهاث اإلابادسة الجذًذة لخىمُت اللاسة الافشٍلُت )-

.1.5.5وثُلت كمبال إلاإجمش ألامً و ؤلاظخلشاس و الخىمُت و الخعاون :فللض اٖخبرث وثُلت كمبال إلاإجمش
ألامً والاظخلشاس و الخىمُت و الخعاون في لٗام  1991ؤن الحىم الغاقض هى ؤؾاؽ جدلُم ؤلاؾخلغاع
مكحرة بلى يغوعة الالتزام ) (CSSDCAئفشٍلُا بدىم اللاهىن  ,واإلاكاعهت الكٗبُت في الحىم ,الكفافُت و
جضاوٌ الؿلُت ).( 1هما خضصث وزُلت" أحىذة اللاهشة"
.2.5.5اللمت الافشٍلُت في ًىهُى  1995بأدٌغ أبابا :التي اٖخمضتها اللمت الافغٍلُت في ًىهُى  1995بأدٌغ
أبابا عئٍت افغٍلُت قاملت و هظا باٖخباعها الخدىٌ الضًملغاَي و الحىم الغاقض هكغوٍ يغوعٍت لدؿغَ٘
ٖملُت الخىمُت اإلاخىاػهت و اإلاؿخضامت ليل بلضان اللاعة.
هما جم ؤلاقاعة في ؤلاَاع البضًل لبرهامج الخىُف الهُىلي مً ؤحل الاهخٗاف و الخدىٌ في اإلاُضان
الاحخماعي و ؤلاكخهاصي" ئطاس ئفشٍلي بذًل "الظي ؤٖضجه لجىت اإلام اإلاخدضة ؤلاكخهاصًت بةفغٍلُا في ٖام
1991بإن البِئت
الؿُاؾُت الغحر مالثمت هي الؿبب الغثِس ي في مكاول الضوٌ الافغٍلُت ,هظا باإليافت بلى اللاهىن
الخإؾِس ي لالجداص ألافغٍلي الظي حٗل مً مبضؤ الحىم الغاقض ؤخض ؤهضاف الخداص الجضًض لىً صون
جدضًض مٗنى مدضص له.
ٖلُه فان الضوٌ الافغٍلُت اٖخبرث مفهىم الحىم الغاقض مفهىم مخفم ٖلُه و له ماقغاث و مٗاًحر
مخفم ٖليها ٖلى الغغم مً حٗضص الاكتراباث في هظا ؤلاَاع .للض مثلذ ول مً زُت" اإلااب "و" الخعاهذ
العاإلاي "حظوع و مهاصع الحىم الغاقض في الىِباص  ,فسُت" اإلااب" لم جخٗامل م٘ مفهىم الحىم الغاقض
ٖلى ؤهه مجغص وؾُلت ؤو مخُلب مً مخُلباث جدلُم الىمى ؤلاكخهاصي بل حٗلخه هضفا جىمىٍا ؤؾاؾُا
لحُاء اللاعة.
 .6اإلاإششاث اإلاعاًير الحكم الشاشذ مً وحهت هظش الىِباد:
ؤما باليؿبت للماقغاث اإلاٗاًحر ،فلض جم جلؿُمها وفلا للمجاالث التي خضصها الحىم الؿُاس ي
والاكخهاصي الغاقض وهي:
 .1.6الحكم العُاس ي الشاشذ :وَكمل جدلُم حؿٗت ؤهضاف وهي:
 مى٘ الهغاٖاث الضازلُت وؤلاكلُمُت والحض منها. جُبُم الضًملغاَُت الضؾخىعٍت بما في طلً اإلاىافؿت الؿُاؾت الضوعٍت. خماًت خلىق ؤلاوؿان الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت والؿُاؾُت واإلاضهُت. الفهل بحن الؿلُاث واؾخلاللُت اللًاء وهفاءة البرإلاان.« مجلت اإلالشٍضي للذساظاث الاكخطادًت واإلاالُت ،اإلاجلض ،3الٗضص ، 1خاص ،حاجفي »2019
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ؤخمض ههحر

(الحكم الشاشذ ضمً جىحهاث اإلابادسة الجذًذة لخىمُت اللاسة الافشٍلُت)

 وحىص زضمت مضهُت جمخاػ باإلاؿاءلت والىفاءة. ميافدت الفؿاص في اإلاجاٌ الؿُاس ي.ميافدت وصٖم خلىق اإلاغؤة والُفل والجماٖاث اإلاهمكت. 2.6الحكم الاكخطادي الشاشذ :وٍلاؽ مً زالٌ ؤلاحابت ٖلى ألاؾئلت الخالُت:
 ماطا فٗلذ الحيىمت لىي٘ بَاع ٖام هفء للؿُاؾاث الاكخهاصًت وصاٖم للخىمُت اإلاؿخضامت. بلى ؤي مضي ؤصي هظا ؤلاَاع بلى صٖم الخىمُت اإلاؿخضامت. ما هي ؤلاحغاءاث التي اجسظتها الحيىمت لخفُٗل الخىمُت وؤلاؾغإ بها في اللُاٖاث الاكخهاصًت الغثِؿُت،وفي مجاٌ حصجُ٘ الاؾدثماع.
 .3.6الخىمُت الاكخطادًت والاحخماعُت  :بكخهغث اإلااقغاث ٖلى:
 ؤلاحغاءاث التي اجسظتها الحيىمت في هظا اإلاجاٌ الاكخهاصي والاحخماعي لخدلُم ؤهضاف ألالفُت الخىمىٍت. الخلضم الظي ؤخغػجه الضولت في هظا اإلاجاٌ. : 7الحكم الشاشذ في الجضاةش  :الىاكع  ،ظبل الخفعُل  ،الخلُُم
.1.7واكع الحكم الشاشذ  :في خلُلت ألامغ ًياص ًجم٘ اإلاهخمىن بالكإن الجؼاثغي ؤن آلالُاث وألاؾـ
التي ًغجىؼ ٖليها الحىم الغاقض لِؿذ مدللت بلى خض بُٗض في الجؼاثغ ،فهظه آلالُاث ٖىضما هغٍض
بؾلاَها في الجؼاثغ وزانت مـا ًخٗلم منها باإلاكاعهت الؿُاؾُت فهي مفخىخت للج مُ٘ ٖلى ألاكل فُما
هى مىغؽ في الضؾخىع وهى الحـم في بوكاء الجمُٗاث طاث الُاب٘ الؿُاس ي .
ؤما مً هاخُت خىم اللاهىن فال ًمىً الجؼم بإن هظه آلالُت مُبلت بدظافحرها خُث ماػالذ
الٗالكـاث اللغبُت والٗكاثغٍت حؿىص مسخلف ؤقياٌ الخىُْف هظا مً حهت وهظلً الخالٖب
بالهفلاث ا لٗمىمُت الؾُما في مىذ اإلاكاعَ٘ طاث الُاب٘ الاكخهاصي للكغواث الٗمىمُت والخانت مً
حهت ؤزغي  .ؤما فُما ًخٗلم بمفهىم الكفافُت التي هي هدُجت مىُلُت ألؾاؽ خىم اللاهىن ،فبـالغغم
مـً وحـىص مغاهؼ مخسههت في بنضاع ووكغ بُاهاث خىٌ ما جخىفغ ٖلُه الجؼاثغ وفي خم اإلاىاًَ في ا
إلَـالٕ ٖلى اإلاٗلىماث ،فماػالذ الجؼاثغ بٗض لم جهل بلى هظا اإلاؿخىي .
لىً هظا ال ًمىٗىا مً طهغ بٌٗ اإلاؼاًا ؤلاًجابُت التي خللتها الجؼاثغ للىنىٌ بلى مفهىم الحىـم
الغاقض زانت فُما ًخٗلم مً الىاخُت الاكخهاصًت ؤًً جخىفغ البالص ٖلى وفـىعاث مالُـت هبُـغة الؾُما
اخخُاَي الهغف الظي بلغ نهاًت حىان  2008ما كُمخه  133ملُاع صوالع ونىضوق يبِ ؤلاًغاصاث
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(الحكم الشاشذ ضمً جىحهاث اإلابادسة الجذًذة لخىمُت اللاسة الافشٍلُت )-

الظي كاعب  4000ملُاع صًىاع ،باإليافت بلى اإلاسُِ الخماس ي لضٖم الىمى الاكخهاصي والظي نغف
مىه لحض آلان  150ملُاع صوالع خؿب آزغ ؤلاخهاثُاث .
هما ًمىً حسجُل بٌٗ اإلاكاعَ٘ الىاٖضة في جىمي ة اإلاىاَم اإلاٗؼولت منها ٖلى الخهىم مكغوٕ
الُغٍم الؿُاع قغق – غغب ونىضوق جىمُت مىاَم الهًاب الٗلُا ونىضوق الجىىب .
ومً الىاخُت الؿُاؾُت ًغي بٌٗ الباخثحن في هظا الكإن ؤن الجؼاثغ فخدذ وعقاث هبُـغة ٖلـى
اإلاجخم٘ منها :
نالح هُاول الضولت وبنالح الٗضالت وبنالح التربُت والخٗلُم وهظا وله لخمىـحن ؤفـغاص اإلاجخم٘ مً
اإلاكاعهت َىاُٖت في جىمُت البالص وبالخالي ٖىضما هلىم بخدلُل بٌٗ هظه ؤلاهجـاػاث الخـي كامذ بها
الؿلُاث الٗمىمُت ًمىً اللىٌ ؤن جىفحر الجىاهب الؿُاؾُت والاحخماُٖت والاكخهاصًت في بَالق هظه
اإلاكاعَ٘ هفُل بخدلُم مخُلباث الحىم الغاقض .
والجؼاثغ في هظا الكإن زُذ زُىاث هبحرة هدى ألاخؿً فُما ًسو جىؾُ٘ اإلاكاعهت الـؿُاؾُت
واخترام ؤلاعاصة الكٗبُت وجغكُت خلىق ؤلاوؿان وبًجاص هىٕ مً ؤلاوسجام صازل الهُئاث اإلاىخسبت ،لىً
مـا ٌٗاب في ول هظا هى غُاب وحغُِب مباصت الكفافُت والدؿُحر الٗلالوي للمىاعص والتي ما ػالذ حكيل
هلاَا جغافم ْهىع مفهىم الحىم الغاقض م٘ جُىع مفهىم الخىمُت  ،بفًل الاهخمام بالغقاصة فـي ألاصاء
الؿُاس ي و الاكخهاصي و الاحخماعي حغحرث مفاهُم الخىمُت و ؤهخلـل الاهخمـام مـً كًـاًا الخىمُت
الاكخهاصًت بلى الخىمُت البكغٍت و الخىمُت اإلاؿخضامت  ،خُث ؤنبذ الترهحز مىهبا ٖلى جىمُت الغؤؾماٌ
الاحخماعي  ،و بغػ هظا الاهخمام اإلاتزاًض بالخىمُت اإلاؿخضامت و البكغٍت بٗض ٖضم مىاهبت جدؿً مؿخىي
مِٗكت ؤغلبُت الؿيان م٘ الخُىع و الىمى الاكخهاصي  ،و جدؿً الضزل اللىمي ال ٌٗني ؤهه فـي هـل
الحاالث ًاصي بلى جدؿحن هىُٖت الحُاة للمىاَىحن.
.2.7ظبل جفعُل الحكم الشاشذ في الجضاةش :بن بكامت خىم عاقض في الجؼاثغ ًخُلب مجمىٖت
ؤلاحغاءاث اإلاخٗللت بخإؾِـ صولت الحـم واللاهىن والاٖخماص ٖلى اإلاكاعهت والكفافُت واإلاؿاءلت ٖلى
ألاٖماٌ ،هما ٌؿخلؼم طلً مكاعهت ول مً اللُإ الخام واإلاجخم٘ اإلاضوي في البِئت الؿُاؾُت ،ومً
بحن حهىص الضولت الجؼاثغٍت في جغؾُش آلُاث الحىم الغاقض ما ًلي:
 جشكُت اإلاطالحت الىطىُت وحعضٍض دولت اللاهىن :قغٖذ الضولت الجؼاثغٍت في جىفُظ ؾُاؾت اؾخٗاصةالؿلم ٖلب ما ٖغفخه مً جضهىعاث ؤمىُت هبحرة في فترة الدؿُٗىاث مً اللغن اإلااض ي ،وجمثلذ في
ؾُاؾت اإلاهالحت الىَىُت زم ؾُاؾت الىثام اإلاضوي ،ومكغوٕ الٗفى الكامل "باإلاُثاق مً احل العلم
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واإلاطالحت الىطىُت" بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي  278 -05اإلاخٗلم باإلاهالحت الىَىُت لُىم  29ؾبخمبر
 ،2005هما جم اؾخدضار "اللجىت الىطىُت إلضالح العذالت" التي وكإث بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي عكم
 244 -99اإلااعر في  26ؤهخىبغ  ،1999وكض وان لهظه الؿُاؾاث هجاخا هبحرا خُث ؾاهمذ في جدؿحن
ألاويإ الؿُاؾُت للضولت.
 مكافحت الفعاد :خًذ كًُت الفؿاص ٖلى اهخمام مً َغف الحيىماث الجؼاثغٍت ،وكامذ بٗضةحهىص مً بنضاع كىاهحن وبوكاء هُئاث إلايافدت الفؿاص ،وؾِخم جفهُل طلً يمً اإلاُالب اإلاىالُت
مً هظا اإلابدث.
 .جفعُل اإلاشاسكت العُاظُتَ ًٖ :غٍم الاهخسابـاث التي حٗخبر مً اإلآـاهغ الغثِؿُت إلاكاعهت اإلاىاًَفي الكاون الؿُاؾُت ،بط ٖمضث الضولت ٖلى حٗضًل كىاهحن الاهخساباث زانت اإلادلُت مً زالٌ حٗضًل
هو اإلااصة ( )82الظي ًسو قغوٍ اإلاكاعهت في الاهخساباث ،وحٗضًل اإلااصة ( )109التي جخٗلم باإلاكاعهت
في الاهخساباث الدكغَُٗت ،بال ؤن وؿبت اإلاكاعهت الؿُاؾُت جبلى يئُلت حضا وؾبب طلً مً وحهت هٓغ
الُبلت الؿُاؾُت ًىمً في ٖضم جإكلم الُبلت الحاهمت م٘ اإلاخغحراث الحـانلت في اإلاجخم٘ الجؼاثغي،
مما ًخُلب البدث ًٖ مىاًَ الخلل في ٖملُت الاجهاٌ بحن اإلاىاًَ والىٓام الؿُاس ي.
 دعم الشفافُت والنزاهت في ئداسة وحعُير ألامىال العامت للذولت :بط ًخُلب جغقُض ؤلاهفاق الحيىمييغوعة ؤن جدؿم بصاعة ألامىاٌ الٗامت للضولت بالكفافُت والجزاهت ،وجبضؤ هظه الٗملُت اهُالكا مً
اإلاىاػهت الٗ امت للضولت التي حكيل ؤصاة خُىٍت وخاؾمت في يمان قفافُت حؿُحر ألامىاٌ الٗامت ،ووكحر
بلى ؤن الجؼاثغ بضؤث باالقتران في الىٓام الٗام ليكغ البُاهاث الخاب٘ لهىضوق الىلض الضولي في ؤفغٍل
 ،2009هما ؤنها حكترن م٘ هظا الهىضوق وم٘ البىً الضولي في وكغ جلاعٍغ الخلُض باإلاٗاًحر واللىاٖض
الخانت بكفافُت الؿُاؾت الىلضًت واإلاالُت ،والكفافُت الًغٍبُت والغكابت اإلاهغفُت.
.3.7جلُُم ججشبت الحكم الشاشذ في الجضاةش :لخلُُم وكُاؽ بصاعة الحىم الغاقض في ؤي صولتً ،جب
الترهحز ٖلى اإلااقغاث التي جهضع ًٖ البىً الضولي ،والتي حٗغف بماقغاث وىفمان ،وؾِخم ٖغى هظه
اإلااقغاث وجدلُلها وفم ألاويإ الؿُاؾُت والاكخهـاصًت والاحخماُٖت في الجؼاثغ زالٌ الفترة (-2000
 )2015التي قهضث الجُـل الثـاوي مً ؤلانالخاث الاكخهاصًت.
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الجذول سكم ( :)02مإششاث الحكم الشاشذ في الجضاةش للفترة ()2015 -2000
الاظخل ـشاس
اإلاإششاث

الطــىث

العُاس ي

واإلاعــاءلت

وغُاب العىف /الحكــىمت

العىىاث

فع ــالُت

هـىعُــت

ظُــادة

الخىــظُم

اللــاهىن

الح ــذ
مً
الفــعاد

ؤلاسهاب

2000

1.21 -

1.50 -

0.96 -

0.96 -

1.17 -

0.95 -

2002

1.12 -

1.69 -

0.61 -

0.59 -

0.59 -

0.94 -

2003

1.14 -

1.78 -

0.61 -

0.55 -

0.54 -

0.67 -

2004

0.82 -

1.37 -

0.52 -

0.54 -

0.55 -

0.63 -

2005

0.76 -

0.93 -

0.43 -

0.43 -

0.70 -

0.42 -

2006

0.92 -

1.12 -

0.47 -

0.56 -

0.66 -

0.48 -

2007

1.00 -

1.12 -

0.58 -

0.61 -

0.73 -

0.51 -

2008

0.99 -

1.09 -

0.61 -

0.79 -

0.71 -

0.56 -

2009

1.06 -

1.22 -

0.58 -

1.07 -

0.76 -

0.55 -

2010

1.03 -

126. -

0.48 -

1.17 -

0.75 -

0.49 -

2011

1.00 -

1.23 -

0.57 -

1.19 -

0.78 -

0.50 -

2012

0.90 -

1.32 -

0.54 -

1.28 -

0.75 -

0.47 -

2013

0.89 -

1.18 -

0.54 -

1.17 -

0.66 -

0.47 -

2014

0.82 -

1.17 -

0.48 -

1.28 -

0.73 -

0.62 -

2015

0.85 -

1.05 -

0.51 -

1.17 -

0.83 -

0.68 -

كُمـت الـمإشش جتراوح في اإلاجـال [ ]2.5 + ،2.5 -أي أدوى معخىي للمإشش اللُمت –  ،2.5وأعلى كُمت
للمإشش 2.5 +

اإلاطذس :مً بٖضاص الباخثحن باالٖخماص ٖلى :
Daniel KAUFMANN ; Aart KAAAY ; Massimo MASTRUZZI, Governance Matters VIII:
Aggregate and Individual Governance Indicators 1996- 2015, Policy Research Working Paper
5430, The World Bank, Washington, sept 2016, (visit: www.govindicators.org).
بدؿب اإلاُُٗاث اإلاخىفغة لضًىا مً الجضوٌ الؿابم ًمىً جدلُل واك٘ الحىم الغاقض في الجؼاثغ ٖلى
الىدى الخالي:
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مإشش الطىث واإلاعاءلت :مً الجضوٌ هالخٔ ؤن حمُ٘ اللُم ؾالبت جتراوح في اإلاجاٌ [- ،1.14 - ،]0.76خُث هالخٔ ؤن اإلااقغ ٌسجل ؤصوى مؿخىي له ؾىت  2000بلُمت ( )1.21 -لُخدؿً بهىعة
كلُلت زالٌ ؾىىاث مً  2002بلى  2004لِسجل ؤٖلى كُمت ؾىت  2005بلُمت ( ،)0.76 -زم جغاح٘
اإلااقغ زالٌ ؾىىاث  2006بلى  2011لُهل في ؾىت  2012بلُمت ( )0.90 -زم سجل بٗض طلً جدؿً
لُهل ؾىت  2015كُمت (.)0.85 -
وحٗىـ هظه ألاعكام الىي٘ اإلاخضوي لهظا اإلااقغ في الجؼاثغ ،وهى ما ًضٌ ٖلى ؤن خغٍت الخٗبحر وخغٍت
جيىًٍ الجمُٗاث ،وخغٍت ؤلاٖالم واإلاكاعهت الؿُاؾُت في الجؼاثغ جبلى مدضوصة وصون اإلاؿخىي ،ولٗل
مً بحن ؤهم ألاؾباب وعاء هظا هى فغى خالت الُىاعت في البالص مىظ  ،1992والظي هخج ٖىه اإلاؼٍض مً
الخًُِم ٖلى الحغٍاث واليكاَاث ،وجيىًٍ ألاخؼاب والجمُٗاث ،وهظا خغٍت الصحافت وؤلاٖالم.
 مإشش الاظخلشاس العُاس ي وغُاب العىف :مً زالٌ الجضوٌ هالخٔ ؤن كُم هظا اإلاـاقغ جتراوح بُـً( )1.87 -هإصوى كُمت ؾىت  2003ومابحن ( )0.93 -هإٖلى كُمت ؾىت  ،2005وهظا ًضٌ ٖلى ؤن جهيُف
الجؼاثغ في اإلاغخلت ( )2004 -2000يمً اإلاؿخىي الًُٗف حضا ،عبما حٗىص بلى الىي٘ ألامني الظي
قهضجه الجؼاثغ زالٌ الٗكغٍت الؿىصاء في حؿٗىُاث اللغن اإلاـاض ي ،بٗض بلغاء الاهخسابـاث الدكغَُٗت
وخل خؼب الجبهت ؤلاؾالمُت لئلهلـاط  1992الظي ؤصزل البالص في صوامت ٖىف هبحرة ،وهظا الخىجغاث
الؿُاؾُت التي قهضتها مىُلت اللباثل ؾىت  ،2001والاهلؿاماث وألاػماث الؿُاؾُت صازل ألاخؼاب.
ؤما الخدؿً الظي ٖغفه اإلااقغ بٗض ؾىت  ،2004فُٗىص بلى جدؿً الىي٘ ألامني في البالص بٗض ٖؼم
الؿلُاث ٖلى اللًاء ٖلى اإلاجمىٖاث ؤلاعهابُت اإلاخبلُت ،وكض ونل هظا اإلااقغ ؾىت  2005بلى ؤٖلى
كُمت له زالٌ الفترة ( ،)2015 -2000وَٗىص الؿبب بلى هضوء الىي٘ ألامني بكيل هبحر وجغاح٘ الٗىف
وبحغاء الاهخساباث الغثاؾُت ؾىت  2004في ْغوف خؿىت ونضوع اإلاغؾىم الغثاس ي اإلاخٗلم باإلاهالحت
الىَىُت ًىم  29ؾبخمبر  ،2005الظي يهضف بلى حٗؼٍؼ ألامً واؾخلغاع البالص.
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الشكل سكم (:)03مإشش الاظخلشاس العُاس ي وغُاب العىف للفترة 2010-2000

Source : world bank, worldwide governance indicators 1996-2010
ؤما الفخـغة مً ( )2015 -2006فلض سجل اإلاـاقغ جغاحٗـا ٖما خلله ؾىت  2005بؿبب الامخىـإ ًٖ
الخهىٍذ واإلالاَٗت في الاهخساباث الدكغَُٗت لؿىت  ،2007جللُو مبضؤ الخضاوٌ الؿلمي للؿلُت
بالخٗضًل الضؾخىعي لؿىت ( 2008بمىـاهُت اهخساب الغثِـ ألهثر مً ٖهضجحن) ،الخجـاوػاث الىـاججت ًٖ
الخـؼوٍغ في الاهخساباث ،والخالفاث والاهلؿاماث صازل ألاخؼاب الىبري في الؿاخت الؿُاؾُت.
 مإشش فعالُت الحكىمت :مً زالٌ الجضوٌ هالخٔ ؤن هظا اإلااقغ ٖغف كُما ؤٖلى مً اإلااقغًٍالؿابلحن ،خُث سجلذ كُمه ويٗا مخىؾِ باؾخثىاء ؾىت  2000التي سجلذ كُمت (،)0.96 -
واإلاالخٔ ؤهه ٖغف جُىعا هبحرا زالٌ الفترة ( )2005 -2000خُث ونل بلى ؤٖلى كُمت ( )0.43 -ؾىت
 ،2005وٍغح٘ هظا الخدؿً بلى بغهامج ؤلاوٗاف الاكخهاصي الظي جبيخه الجؼاثغ ؾىت  2001والظي افغػ
هخاثج اًجابُت بتراح٘ مؿخىي الفلغ والبُالت وجدؿحن اللضعة الكغاثُت للمىاًَ ،والخضماث الصحُت.
ؤما الفترة ( )2015 -2006فٗغف جغاحٗا ؾىتي  2006و  ،2007لُٗغف اإلااقغ اعجفاٖا مؿخمغا بٗض
طلً بط سجل ؾىت  ،)0.48 -( 2010زالٌ هظه الفترة وانلذ الضولت حهىصها الخىمىٍت خُث ؤكغث
البرهامج الخىمُلي لضٖم الىمى ( ،)2009 -2005والظي هى آلازغ خلم هخاثج ملمىؾت في الخىمُت
اوٗىؿذ ٖلى حمُ٘ اللُاٖاث ،وجب٘ هظا البرهامج الخىمُلي ،بغهامج الخىمُت الخماس ي (،)2014 -2010
وحٗىـ هظه البرامج بىيىح حهىص الضولت لخدؿحن عفاهُت اإلاىاًَ و آمىه.
 مإشش هىعُت الخىظُم :مً زالٌ الجضوٌ هالخٔ ؤن جهيُف الجؼاثغ في هظا اإلااقغ لم ٌسجل ويٗاحُضا وحٗىص ألاؾبـاب في طلً بلى ٖضم جدلُم الجؼاثغ جلضم ملمىؽ في مجاٌ الخىنهت وغُاب ؾىق
مالُت فٗـالت في ؾبُل اؾخلُاب اإلاضزغاث اإلاالُت الخانت ،وهظا هلو الغكابت ٖلى البىىن وبفالؽ
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بٌٗ البىىن الخانت هبىً الخلُفت والبىً الخجاعي والهىاعي ،والهىضوق الجؼاثغي اليىٍتي
لالؾدثماع ،ويٗف مىار الاؾدثماع في الجؼاثغ بؿبب ٖىامل البحروكغاَُت والغقىة وزلل ؤلاحغاءاث
والؿُاؾت الًغٍبُت والجباثُت والجمغهُت ،وٖضم الاؾخلغاع في مىٓىمت اللىاهحن والدكغَٗاث.
 مإشش ظُادة أو حكم اللاهىن :هالخٔ مً الجضوٌ ؤن هظا اإلاـاقغ بلي ًتراوح ما بحن مخىؾـِويُٗـفٖ ،لى الغغم مً ؤهه ٖغف جدؿىا ؾىت  )0.54 -( 2003ملاعهت بؿىت .)1.17 -( 2000
الشكل سكم ( :)04جطىس مإشش ظُادة اللاهىن للفترة 2010-2000

Source : world bank, worldwide governance indicators 1996-2010
خُث ونل بلى ؤٖلى مؿخىي له زالٌ الفترة ( ،)2015 -2000لُٗغف بٗض طلً جضهىعا مؿخمغا
ٖما سجله ؾىت  ،2003ومً بحن ألاؾباب التي حٗلذ الجؼاثغ حسجل مؿخىٍاث يُٗفت مخىؾُت في
هظا اإلااقغ هىٖ :ضم اؾخلاللُت اللًاء وجإزغه بالحيىمت وؤَغاف ؤزغي؛ ٖضم التزام الحيىمت بخُبُم
حمُ٘ اللىاهحن اإلاكغٖت التي بلي البٌٗ منها خبر ٖلى وعق في اهخٓاع نضوع اللىاهحن الخىُٓمُت؛ هلو
الثلت ما بحن اإلاىاَىحن والجهاػ ألامني بؿبب جهغفاث بٌٗ ؤٖىان ألامً واهدُاػهم ألصحاب اإلااٌ
والىفىط وخالت الىي٘ ألامني اإلاخإػم حغاء ؤلاعهاب بما طلً خالت الُىاعت التي ؾاصث البالص مىظ 1992؛
بلاء مكيلت اإلافلىصًً ؤزىاء الٗكغٍت الؿىصاء مُغوخت؛ اهدكاع الجغٍمت والٗىف في الىؾِ الجؼاثغي؛
خلىق اإلالىُت التي حٗغف غمىيا زانت ما ًخٗلم باإلالىُت الٗلاعٍت.
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 مإشش الحذ مً الفعاد :مً زالٌ الجضوٌ هالخٔ ؤن هظا اإلااقغ ٖغف جدؿً ملحىّ بٗض ؾىت ،2000وَٗىص طلً بلى ٖؼم الضولت ٖلى مداعبت الفؿاص بيل ؤهىاٖه مً زالٌ ٖضة بحغاءاث واجفاكُت
ألامم اإلاخدضة إلايافدت الفؿاص ؾىت  ،2003واإلاهاصكت ٖلى اجفاكُت الاجداص ؤلافغٍلي إلاى٘ الفؿاص ؾىت
 ،2006باإليافت بلى كاهىن الٗلىباث واللاهىن الخام بالىُْفُت الٗمىمُت ،عغم ول هظه الدكغَٗاث
لم ًغقى هظا اإلااقغ بلى الىي٘ الجُض َىاٌ الفترة ( )2015 -2000بؿبب جفش ي الفؿاص بحن اإلاؿاولحن
واإلاىْفحن الٗمىمُحن في الضولت (الخٗامل بالغقاوي) وَٗىص ؾبب طلً بلى ٖضم الالتزام الىلي بخُبُم
كىاهحن وحكغَٗاث ميافدت الفؿاص.
.8الخاجمت :
جىاولذ هظه الضعاؾت إلاباصعة الىِباص هغحرها مً اإلاباصعاث ألافغٍلُت وبٌٗ الخجمٗاث الاكخهاصًت
خللذ بٌٗ الىجاح في البضاًت ولىً لم حؿخُُ٘ الؿحر كضما ؤمام الخدضًاث واإلاٗىكاث التي جفغيها
ٖليها اللاعة ألافغٍلُت وماجخمخ٘ بها مً زهىنُت.
ومً ؤحل جدلُم مؿخلبل ؤفًل ألي مباصعة افغٍلُت ؤو ؤي جىخل اكخهاصي ًيىن له الىجاح والضٖم
ً
ً
الضولي ألبض ؤوال ان جىحض بعاصة ؾُاؾُت خلُلُت جترن الخالفاث حاهبا وجدمل ٖلى ٖاجلها فٗلُا جىمُت
اللاعة ألافغٍلُت .
وحٗخبر ججغبت الجؼاثغ في ؤلانالخاث ججغبت فخُت فلض قغٖذ هظه الضوٌ بٗض اؾخلاللها في عؾم
مٗالم جىمُتها والخىحه باكخهاصًاتها هدى اكخهاص الؿىق وطلً بمداواة الىماطج الخىمىٍت اإلاُبلت مً
كبل الضوٌ اإلاخلضمت وهظا ًٖ َغٍم الاؾدىجاص بالهُئاث اإلاالُت الضولُت وهى ما فخذ الباب واؾٗا ؤمام
هظه الهُئاث وحٗلها جفغى ٖلى هظه الضوٌ بغامج اكخهاصًت اٖخلضث ؤنها الحل ألامثل ألػماتها.
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ملخص:
جىاولذ َظٍ الضعاؾت مضي جؿبُم الحىهمت في البىىن الجؼابغٍت ،وطلً بضاًت مً اؾخهغاع ؤلاؾاع
الىكغي للحىهمت اإلاؤؾؿُت بطفت نامت ،خث اؾخهملىا اإلاىهج الخدلُلي.
خُث كمىا في َظٍ الضعاؾت نلى صعاؾت مُضاهُت لهُىت مً وواالث البىً الىؾني الجؼابغي ()BNA
وبىً الخىفحر والاخخُاؽ ( )CNEPوبىً البرهت الجؼابغي وبىً الفالخت والخىمُت الغٍفُت ( )BADRالهاملت
في والًت غغصاًت خُث إؾخسضمىا ؤلاؾخبُان وجدلُله ،مً زالٌ بغهامج " "SPSSوبؿغٍلت ألاؾلىب
ؤلاخطاةي نلى نُىت الض اؾت وكض زلطذ ّ
الضعاؾت إلى وحىص جؿبُم حؼةي للحىهمت في البىىن
ع
الجؼابغٍت وطلً خؿب هىنُت َظٍ البىىن التي ٌغلب نليها ضفت البىىن الهمىمُت.
اليلماث املفتاحيت  :خىهمت مطغفُت  ،مجلـ ؤلاصاعة  ،عكابت صازلُت ،إصاعة اإلاساؾغ.
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Summary:
This study examines the extent to which governance has been applied in
Algerian banks, starting with a review of the theoretical framework of
corporate governance in general. In this study we conducted a field study
of a sample of the agencies of the National Bank of Algeria (BNA), Savings
and Reserve Bank (CNEP), Al Baraka Bank of Algeria and the Bank of
Agriculture and Rural Development (BADR) working in Ghardaia State
where we used the questionnaire and its analysis through SPSS The study
concluded that there is a partial application of governance in the Algerian
banks according to the type of these banks which are predominantly public
banks.
Keywords: Banking Governance, Board of Directors, Internal Control,
Risk Management.
Jel Classification Codes: D79,G30
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 .1ملدمت:
بهض قهىع ألاػماث اإلاالُت الهاإلاُت أضبذ مً الػغوعي إًجاص خلىال حظعٍت لجمُو اإلاشاول الىاحمت
نً الغش والفؿاص ؤلاصاعي في اإلاؤؾؿاث اإلاطغفُت والتي أصث إلى إفالؽ نضص هبحر مً البىىن ،وبضأ
الخفىحر مىظ حؿهُيُاث اللغن اإلااض ي إلى جغشُض أؾالُب إصاعة البىىن وجدضًض صوع مجلـ ؤلاصاعة
وخماًت خلىق اإلاؿاَمحن وحهؼٍؼ صوع الغكابت الضازلُت والخاعحُت مً اإلاساؾغ التي حهترع البىً  ،مً
احل َظا كامذ لجىت باػٌ للغكابت اإلاطغفُت بىغو مباصا الحىهمت في البىىن
ومما ؾبم هؿغح ؤلاشيالُت الخالُت وهي:
 ما مضي إمياهُت جؿبُم الحىهمت في البىىن الجؼابغٍت ؟. .2إلاطار النظري للحوهمت الشرواث
خغضذ الهضًض مً اإلاىكماث واإلاؤؾؿاث نلى صعاؾت الحىهمت في الشغواث بطفت نامت والبىىن
واإلاؤؾؿاث اإلاالُت بطفت زاضت ،هكغا ألزغَا الىاضح نلى ػٍاصة هفاءة الدشغُل وصنم اللضعة
الخىافؿُت وجغشُض اللغاعاث  ،باإلغافت إلى أصواع ومهام أزغي هخؿغق لها الخلا .
 : .2.2ماهيت حوهمت املؤسساث
.2.2.2نشأة ومفهوم الحوهمت :
هدُجت للثىعة الطىانُت احؿو وشاؽ الهضًض مً اإلاؤؾؿاث وبلغ نضص اإلاؿدثمغًٍ فيها باآلالف
فأضبذ مً الطهب نليهم حؿُحرَا واجساط اللغاعاث الُىمُت الالػمت لدشغُلها بأهفؿهم  ،مما أصي إلى
خضور اهفطاٌ مً ملىُت اإلاؤؾؿت
وإصاعتها  ،فأضبذ أصحاب ألاؾهم مالىحن للمؤؾؿت بِىما ًلىمىن بخىقُف مضعاء جىفُظًحن لُلىمىا
بئصاعتها.
إن هكغٍت الىوالت والتي قهغث ألوٌ مغة ؾىت 1932م في هخاب للمؤلفحن أصولف بحرٌ Adolf Berel
وحاعصًجر مىحز  Gradiner Meansوالظي جىاوٌ الشيل اإلاؤؾس ي إلايشاث ألانماٌ  ،إال أن َظا الفطل
الظي جم بحن اإلالىُت وؤلاصاعة هخج نىه بهؼ اإلاشاول هسؿغ غُام خلىق ضغاع اإلاؿاَمحن إط ال ًىحض
ؾبب بأن يهخم اإلاضعاء الظًً جم حهُُنهم بمطالح َؤالء اإلاؿاَمحن  ،ألن ما ٌؿهىن إلُه َى جدلُم عبذ
واف لىؿب عغا اإلاالن وجدلُم إشبام طاحي والؿلؿت أو الشهغة هما وكض ٌؿخغلىن أضىٌ اإلاؤؾؿت
لخدلُم خاحاتهم الشخطُت وهظا الؿغكت والازخالؾاث بانخباعَم ألاكضع نلى طلً مً بحن ول
اإلاىقفحن ووىنهم ًمليىن اللضع ألانكم مً الؿلؿت
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والغكابت وزاضت إطا واهذ عكابت اإلاالن نليهم غهُفت أو غحر فهالت (ؾاعق نبض الهاٌ خماص ،2009 ،
الطفداث .)152-151
وفي نام  1987م أضضعث لجىت  Tteadwayجلغٍغا ًخػمً حملت مً الخىضُاث اإلاخهللت بخؿبُم كىانض
الحىهمت والحض مً الخالنب والغش في إنضاص اللىابم اإلاالُت ،وطلً مً زالٌ حهؼٍؼ أَمُت وصوع الغكابت
الضازلُت واإلاغاحهت الخاعحُت في مجالـ إصاعة الشغواث (زالضي ؾاعة ،2015 ،ضفدت .)19
وللض شهضث مسخلف صوٌ الهالم اهدشاعا لهظٍ الفػابذ اإلاالُت مً الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت هفغوؿا؛
هىضا؛ أإلااهُا ...وغحرَا ،ألامغ الظي حهل اإلاجخمو اإلاالي مػؿغا ومجبرا لالَخمام أهثر بلجان اإلاغاحهت
والخضكُم الضازلي
والخاعجي ومجالـ ؤلاصاعة التي حهض نىاضغ فهالت في هكام الحىهمت اإلاؤؾؿُت ،لظا وان الاَخمام بدبني
وجؿبُم مباصا الحىهمت في مسخلف اإلاؤؾؿاث بهضف اإلادافكت نلى اؾخمغاعٍت وحشجُو الاؾدثماع فيها
نً ؾغٍم خماًت خلىق اإلاؿدثمغًٍ فيها (زالضي ؾاعة ،2015 ،ضفدت )19

.

 -2.2.2مفهوم الحوهمت :
الحىهمت لغت حهني الخدىم والؿُؿغة مً زالٌ كىانض وأؾـ الػبـ بغغع جدلُم الغشض وحهني
أًػا "الخدىم أو اإلاؼٍض مً الخضزل والؿُؿغة "( .نضهان بً خُضع بً صعوَش ،2007 ،،ضفدت )19
إن مطؿلح "  " Corporate governanceباالهيلحزًت حهني "خىهمت الشغواث" .
وبدُث إن مطؿلح خىهمت ٌهخبر لفكا مؿخدضزا في كامىؽ اللغت الهغبُت نلى وػن " فىنله " مؿخمض
مً ولمت الحيىمت وَى ما ٌهني الاهػباؽ والؿُؿغة والحىم .
أما الترحمت الهلمُت لهظا اإلاطؿلح ٌهني أؾلىب مماعؾت ؾلؿاث ؤلاصاعة الغشُضة( .مدمض خؿً
ًىؾف )2018 ،
وَىالً أًػا حهغٍفاث أزغي إلاجمىنت مً اإلاىكماث الضولُت الاكخطاصًت هظهغ منها :
 حهغٍف مىكمت الخهاون الاكخطاصي الخىمُت ” “ OECDالتي حهغف خىهمت اإلاؤؾؿاث بأنها ":مجمىنتمً الهالكاث فُما بحن اللابمحن نلى إصاعة الشغهت ومجلـ ؤلاصاعة وخملت ألاؾهم وغحرَم مً
اإلاؿاَمحن" (خباع نبض الغػاق ،2009 ،ضفدت .)76
وٍمىً اللىٌ أن الحىهمت في البىىن حهني ول ألاؾالُب وؤلاحغاءاث التي جىصي إلى جغشُض نمل مجلـ
ؤلاصاعة وؤلاصاعة الخىفُظًت للبىً وجدلُم الغكابت والشفافُت واإلادافكت نلى مطالح ول ؤلاؾغاف
الفانلحن في البىً.
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 : .2.2أهميت وأهداف الحوهمت في املؤسساث
 -2.2.2أهميت الحوهمت املؤسسيت
تهضف الحىهمت إلى جدلُم الشفافُت والهضالت ومىذ خم مؿاءلت إصاعة اإلاؤؾؿت ،وبالخالي جدلُم
الحماًت للمؿاَمحن وخملت الىزابم حمُها مو مغاناة مطالح الهمل والهماٌ والحض مً اؾخغالٌ الؿلؿت
فى غحر اإلاطلحت الهامت بما ًؤصي إلى جىمُت الاؾدثماع وحشجُو جضفله وجىمُت اإلاضزغاث وحهكُم الغبدُت
وإجاخت فغص نمل حضًضة ،هما أن َظٍ اللىانض جؤهض نلى أَمُت الالتزام بأخيام اللاهىن والهمل نلى
غمان مغاحهت ألاصاء اإلاالي ووحىص َُاول إصاعٍت جمىً مً مداؾبت ؤلاصاعة أمام اإلاؿاَمحن مو جيىًٍ لجىت
مغاحهت مً غحر أنػاء مجلـ ؤلاصاعة الخىفُظًت جيىن لها مهام وازخطاضاث وضالخُاث نضًضة لخدلُم
عكابت مؿخللت نلى الخىفُظ( .صاع اإلاغاحهت الشغنُت)2017 ،
ًؤصي الحفاف نلى مطالح ألاؾغاف وَى ما ًفصح نً أَمُت الحىهمت في الشغواث هما ًخطح في الىلاؽ
الخالُت:
 مداعبت الفؿاص الضازلُت. غمان مداعبت الفؿاص الضازلُت جدلُم الؿالمت والصحت. جدلُم الاؾخلامت ومىو الاهدغاف( .ؾامذ مدمض عغا عٍاع أخمض ،2006 ،الطفداث )48-47 جللُل ألازؿاع واللطىع. جدلُم فهالُت اإلاغاحهت الخاعحُت.أَمُت الحىهمت باليؿبت للمؤؾؿاث جكهغ أَمُتها في الىلاؽ الخالُت:
الغفو مً الىفاءة ؤلاكخطاصًت للمؤؾؿت مً زالٌ وغو أؾـ الهالكت بحن مضًغي اإلاؤؾؿت ومجلـؤلاصاعة
واإلاؿاَمحن.
 وغو ؤلاؾاع الخىكُمي الظي ًمىً مً زالله جدضًض أَضاف اإلاؤؾؿت وؾبل جدلُلها مً زالٌ جىفحرالحىاحؼ اإلاىاؾبت ألنػاء مجلـ ؤلاصاعة الخىفُظًت التي جغاعي مطلحت اإلاؿاَمحن.
الاهفخاح نلى أؾىاق اإلااٌ مً زالٌ كانضة نغٍػت مً اإلاؿدثمغًٍ باألزظ اإلاؿدثمغًٍ ألاحاهب لخمىٍل
اإلاشاعَو الاؾدثماعٍت.
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 عفو مؿخىٍاث ألاصاء للمؤؾؿاث الىؾىُت وػٍاصة كضعتها نلى اإلاىافؿت الهاإلاُت وفخذ أؾىاق حضًضة لهاوما ًترجب نلُه مً صفو عجلت الخىمُت والخلضم الاكخطاصي للضوٌ التي جيخمي إليها جلً اإلاؤؾؿاث.
 الشفافُت والضكت والىغىح في اللىابم اإلاالُت التي جطضعَا اإلاؤؾؿاث وما ًترجب نلى طلً مً ػٍاصة زلتاإلاؿدثمغًٍ بها وانخماصَم نليها في اجساط اللغاعاث .
 جىفغ كىانض خىهمت اإلاؤؾؿاث ؤلاؾاع الخىكُمي الظي ًمىً مً زالله للمؤؾؿاث أن جدضص أَضافهاوجدضص أًػا هُفُت جدلُلها .
 حؿانض نلى خماًت خلىق اإلاؿاَمحن وغمان مماعؾتهم لحلىكهم الياملت وطلً مً زالٌ مجمىنت مًؤلاحغاءاث مثل خم اهخساب أنػاء مجلـ ؤلاصاعة والشفافُت في اإلاهلىماث وجىفحرَا في الىكذ اإلاىاؾب
واخخفاف الشغهت بسجل واضح للمؿاَمحن وأؾلىب مػمىن لدسجُل اإلالىُت.
 ٌؿانض هكام الحىهمت الجُض نلى خماًت مطالح ول ألاؾغاف اإلاهخمت بالخهامل مو اإلاؤؾؿت ًىكمالهالكاث اللابمت بحن إصاعة اإلاؤؾؿت وَؿانض نلى جدؿحن هفاءتها في إؾخسضام أضىلها والهمل نلى
جسفُؼ جيلفت عأؽ اإلااٌ( .ؾامذ مدمض عغا عٍاع أخمض ،2006 ،ضفدت )48
الحىهمت الجُضة حؿانض الشغواث والاكخطاص بشيل نام نلى حظب الاؾدثماعاث وصنم ألاصاء الاكخطاصي
واللضعة نلى اإلاىافؿت في اإلاضي الؿىٍل مً زالٌ جأهُضَا نلى الشفافُت في مهامالث اإلاؤؾؿت مو
اإلاؿدثمغًٍ واإلالغغحن وفي إحغاء اإلاغاحهت واإلاداؾبت اإلاالُت حؿاَم في جدؿحن إصاعة اإلاؤؾؿت مً زالٌ
مؿانضة مضًغي ومجلـ إصاعتها نلى جؿىٍغ إؾتراجُجُت ؾلُمت للمؤؾؿت ،وغمان إجساط اللغاعاث نلى
أؾـ ؾلُمت وجدضًض اإلايافئاث بشيل ؾلُم ٌؿانض الىكام الجُض للحىهمت نلى مىو خضور ألاػماث
اإلاطغفُت وجدلُم عغباث اإلاجخمو وجؿلهاجه بشيل نام( .مطؿفى خؿحن بؿُىوي الؿهُضي،2006 ،
ضفدت )148
 - 2.2.2أهداف حوهمت املؤسساث :
تهضف كىانض الحىهمت إلى غبـ وجىحُه اإلاماعؾاث ؤلاصاعٍت واإلاالُت والفىُت واخترام الػىابـ
والؿُاؾاث اإلاغؾىمت ،فهي جدىاوٌ اإلاماعؾت الؿلُمت لللىانض وحؿانض نلى حظب الاؾدثماعاث ،وػٍاصة
اللضعة الخىافؿُت ومداعبت الفؿاص بيل ضىعٍ
ؾىاء وان إصاعٍا أو مالُا أو مداؾبُا وجضنُم اؾخلغاع أؾىاق اإلااٌ وجدؿحن الاكخطاص وطلً مً زالٌ ما
ًلي( :ػعػاع الهُاش ي ،2010 ،الطفداث )5-4
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 الخأهُض نلى الالتزام بأخيام اللاهىن والهمل نلى غمان مغاحهت ألاصاء اإلاالي ووحىص َُاول إصاعٍت جمىًمً مداؾبت ؤلاصاعة أمام اإلاؿاَمحن مو جيىًٍ لجىت مغاحهت مً غحر أنػاء مجلـ ؤلاصاعة جيىن لها مهام
وازخطاضاث وضالخُاث نضًضة جدلم عكابت مؿخللت.
 جضنُم نىطغ الشفافُت في وافت مهامالث ونملُاث الشغهت وإحغاءاث اإلاداؾبت واإلاغاحهت اإلاالُتوبالشيل الظي ًمىً مً الحض مً قاَغة الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي( .ؾامذ مدمض عغا عٍاع أخمض،
 ،2006الطفداث )48-47
 جدؿحن هفاءة اؾخسضام مىاعص الشغهت وحهكُم كُمتها باألؾىاق ،واللضعة نلى حظب مطاصع الخمىٍلاإلادلُت والهاإلاُت الالػمت للخىؾو والىمى ،بدُث ًجهلها كاصعة نلى إًجاص فغص نمل حضًضة ،مو الحغص
نلى جضنُم اؾخلغاع ألاؾىاق ،الظي ًىهىـ إلى جدلُم الىفاءة والخىمُت.
 ػٍاصة الثلت في الاكخطاص اللىمي وحهمُم صوع ؾىق اإلااٌ وػٍاصة كضعجه نلى جىمُت اإلاضزغاث وعفو مهضالثالاؾدثماع وصنم اللضعة الخىافؿُت.
 ؤلاشغاف نلى اإلاؿئىلُت الاحخمانُت للشغهت نً ؾغٍم إحغاءاث مىاؾبت ليشاؾاتها مً زالٌ زضمتالبِئت واإلاجخمو.
 جدؿحن هفاءة وفهالُت اإلاؤؾؿاث وغماهت اؾخلغاعَا وهمىَا في صهُا ألانماٌ. جمىحن اإلاؤؾؿاث مً الحطىٌ نلى الخمىٍل اإلاغغىب مً حاهب نضص أهبر مً اإلاؿدثمغًٍ اإلادلُحنوألاحاهب وطلً مً زالٌ بىاء وعفو صعحت الثلت في اإلاؤؾؿاث الحضًثت وصعحت الىعي نىض اإلاؿدثمغًٍ ختى
جخمىً الشغهت مً الطمىص أمام اإلاىافؿت اللىٍت.
 غمان الخهامل بؿغٍلت ناصلت باليؿبت للمؿاَمحن والهاملحن الضابمحن وألاؾغاف ألازغي طاث اإلاطالحالخاضت في خاٌ حهغع اإلاؤؾؿاث لإلفالؽ (نالء فغخان ؾالب ،اًمان شُدان اإلاشهضاوي،2001 ،
ضفدت .)43
 -3مبادئ حوهمت املؤسساث
هكغا لالَخمام اإلاتزاًض بمفهىم الحىهمت ،فلض خغضذ نضًض مً اإلاؤؾؿاث نلى صعاؾت َظا اإلافهىم
وجدلُله ووغو مهاًحر مدضصة لخؿبُله ,ومً َظٍ اإلاؤؾؿاث  :مىكمت الخهاون الاكخطاصي والخىمُت
" "OECDوبىً الدؿىٍاث الضولُت"  " BISممثال في لجىت باػٌ للغكابت اإلاطغفُت ،ومؤؾؿت الخمىٍل
الضولُت الخابهت للبىً الضولي وفي الىاكو ،هجض أهه هما ازخلفذ الخهغٍفاث اإلاهؿاة إلافهىم الحىهمت ،فلض
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ازخلفذ هظلً اإلاهاًحر التي جدىم نملُت الحىهمت ،وطلً مً مىكىع وحهت الىكغ التي خىمذ ول حهت
جػو مفهىما لهظٍ اإلاهاًحر ،وطلً نلى الىدى الخالي:
 -.2.3ملحت عن مبادئ منظمت التعاون الاكتصادي والتنميت :OECE
ًخم جؿبُم الحىهمت وفم ؾخت مهاًحر جىضلذ إليها مىكمت الخهاون الاكخطاصي والخىمُت في نام ، 2001
نلما بأنها كض أضضعث حهضًال لها في نام 2002وجخمثل في:
أ -غمان وحىص أؾاؽ إلؾاع فهاٌ لحىهمت اإلاؤؾؿاث :
ًجب أن ًخػمً إؾاع خىهمت اإلاؤؾؿاث هال مً حهؼٍؼ شفافُت ألاؾىاق وهفاءتها ،هما ًجب أن ًيىن
مخىاؾلا مو أخيام اللاهىن ،وأن ًطُغ بىغىح جلؿُم اإلاؿئىلُاث فُما بحن الؿلؿاث ؤلاشغافُت
والخىكُمُت والخىفُظًت اإلاسخلفت؛
ب -خفل خلىق حمُو اإلاؿاَمحن :حشمل هلل ملىُت ألاؾهم ،وازخُاع مجلـ ؤلاصاعة ،والحطىٌ نلى
نابض في ألاعباح ،ومغاحهت اللىابم اإلاالُت ،وخم اإلاؿاَمحن في اإلاشاعهت الفهالت في احخماناث الجمهُت
الهامت؛
ج -اإلاهاملت اإلادؿاوٍت بحن حمُو اإلاؿاَمحن :وحهنى اإلاؿاواة بحن خملت ألاؾهم صازل ول فئت ،وخلهم في
الضفام نً خلىكهم اللاهىهُت ،والخطىٍذ في الجمهُت الهامت نلى اللغاعاث ألاؾاؾُت ،وهظلً خماًتهم
مً أي نملُاث اؾخدىاط أو صمج مشيىن فيها ،أومً الاججاع في اإلاهلىماث الضازلُت ،وهظلً خلهم في
الاؾالم
نلى وافت اإلاهامالث مو أنػاء مجلـ ؤلاصاعة أو اإلاضًغًٍ الخىفُظًحن؛
ص -صوع أصحاب اإلاطالح في أؾالُب مماعؾت ؾلؿاث ؤلاصاعة باإلاؤؾؿت :وحشمل اخترام خلىكهم
اللاهىهُت ،والخهىٍؼ نً أي اهتهان لخلً الحلىق ،وهظلً آلُاث مشاعهتهم الفهالت في الغكابت نلى
اإلاؤؾؿت ،وخطىلهم نلى اإلاهلىماث اإلاؿلىبت ،وٍلطض بأصحاب اإلاطالح البىىن والهاملحن وخملت
الؿىضاث واإلاىعصًً والهمالء (مدمض خؿً ًىؾف .)2018 ،
ٌ -ؤلافطاح والشفافُت :وجدىاوٌ ؤلافطاح نً اإلاهلىماث الهامت وصوع مغاكب الحؿاباث ،وؤلافطاح نً
ملىُت اليؿبت الهكمى مً ألاؾهم ،وؤلافطاح اإلاخهلم بأنػاء مجلـ ؤلاصاعة واإلاضًغًٍ الخىفُظًحن ،وٍخم
ؤلافطاح نً ول جلً اإلاهلىماث بؿغٍلت ناصلت بحن حمُو اإلاؿاَمحن وأصحاب اإلاطالح في الىكذ اإلاىاؾب
وصون جأزحر.
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و -مؿئىلُاث مجلـ ؤلاصاعة :وحشمل َُيل مجلـ ؤلاصاعة وواحباجه اللاهىهُت ،وهُفُت ازخُاع أنػابه
ومهامه ألاؾاؾُت ،وصوعٍ في ؤلاشغاف نلى ؤلاصاعة الخىفُظًت.
 -.2.3ملحت عن مبادئ مؤسست التمويل الدوليت  :للض وغهذ مؤؾؿت الخمىٍل الضولُت الخابهت للبىً
الضولي في نام  2003مىحهاث وكىانض ومهاًحر نامت جغاَا أؾاؾُت لضنم الحىهمت في اإلاؤؾؿاث نلى
جىىنها ،ؾىاء واهذ مالُت أو غحر مالُت ،وطلً نلى مؿخىٍاث أعبهت والخالي:
 اإلاماعؾاث اإلالبىلت للحىم الجُض. زؿىاث إغافُت لػمان الحىم الجُض الجضًض. إؾهاماث أؾاؾُت لخدؿحن الحىم الجُض مدلُا. اللُاصة (مدمض خؿً ًىؾف .)2018 ،هكغا للتزاًض اإلاؿخمغ الظي ًىؿبه مفهىم خىهمت اإلاؤؾؿاث مً إَخمام في الىكذ الحالي فلض خطغث
نضًض
مً اإلاؤؾؿاث وبىعضاث ألاوعاق اإلاالُت في الهضًض مً الضوٌ في جىاوٌ َظا اإلافهىم بالخدلُل والضعاؾاث
أو إضضاع مجمىنت مً اإلاباصا جخمثل فُما ًلي:
أ -خلىق اإلاؿاَمحن:جخػمً مجمىنت مً الحلىق التي جخػمً اإلالىُت آلامىت لألؾهم وخم اإلاؿاَمحن في
ؤلافطاح الخام نً اإلاهلىماث وخم الخطىٍذ واإلاشاعهت في اللغاعاث بُو ،أو حهضًل أضىٌ الشغهت بما في
طلً نملُاث الاهضماج وإضضاع أؾهم حضًضة وهظلً خم اإلاؿاَم في الحطىٌ نلى اإلاهلىماث اليافُت في
الخىكُذ اإلاىاؾب ختى ٌؿخؿُو اجساط اللغاعاث اإلاىاؾبت ،وهظلً البض أن ًيىن َىان غمان لطُاغت
واضحت مً اللىانض ؤلاحغاءاث التي جدىم خُاػة الغكابت نلى الشغواث في أؾىاق اإلااٌ وأن جيىن الخهامالث
اإلاالُت بأؾهاع مفصح ننها وأن جخم في قغوف ناصًت وي جدمي خلىق وافت اإلاؿاَمحن.
ب  -اإلاهاملت اإلادؿاوٍت للمؿاَمحن:يهخم َظا اإلابضأ بدماًت خلىق اإلاؿاَمحن ألاكلُت نً ؾغٍم وغو هكام
جمخو الهاملحن في صازل الشغهت ،بما فيهم اإلاضًغًٍ وأنػاء مجلـ ؤلاصاعة مً الاؾخفاصة مً وغههم اإلامحز
صازل الشغهت،
ونلى ؾبُل اإلاثاٌ مىو الخضزل في ألاؾهم وأن ًخم ؤلافطاح مً حاهب أنػاء مجلـ ؤلاصاعة نً أي
مطالح ماصًت مو الشغهت وأن جخم نملُت جضاوٌ ألاؾهم بشفافُت وإفطاح مىاؾب (إلهام ملضمَ،ىاء
ؾغاص ،2016 ،الطفداث .)9-8
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ج  -صوع أصحاب اإلاطالح في خىهمت اإلاؤؾؿاث :أن ٌؿمذ إؾاع خىهمت اإلاؤؾؿت بىحىص آلُاث إلاشاعهت
اإلاطالح ألازغي وهظلً أن ًىفل لهم فغضت الحطىٌ نلى اإلاهلىماث.
ص  -ؤلافطاح والشفافُت :أن ًخم إنضاص ومغاحهت اإلاهلىماث وؤلافطاح ننها بأؾلىب ًخفم مو مهاًحر
الجىصة اإلاداؾبُت واإلاالُت البض أن ًيىن َىان مغاحهت ؾىىٍت جخم نً ؾغٍم مغاحو مؿخلل.
البض أًػا مً جىفحر كىىاث جىػَو اإلاهلىماث نلى مؿخسضمي اإلاهلىماث في الىكذ اإلاالبم والخيلفت اإلاىاؾبت.
َـ  -مؿؤولُت مجلـ ؤلاصاعةً:جب أن ًدُذ إؾاع خىهمت اإلاؤؾؿاث ؤلاعشاصًت ؤلاؾتراجُجُت لخىحُه
اإلاؤؾؿاث ،هما ًجب أن ًىفل اإلاخابهت الفهالت لإلصاعة الخىفُظًت مً كبل مجلـ ؤلاصاعة مً كبل
اإلاؤؾؿحن واإلاؿاَمحن (إلهام ملضمَ،ىاء ؾغاص ،2016 ،ضفدت )9
:4الواكع التشريعي للحوهمت املصرفيت في الجزائر
ً
ًدىاوٌ َظا اإلادىع نغغا لىاكو جؿبُم كىانض الحىهمت مً زالٌ مجمىنت مً الدشغَهاث واللىاهحن
الطاصعة مً كبل الؿلؿاث ؤلاشغافُت  ،الخاضت بالحىهمت والتي ًجب نلى البىىن الخجاعٍت الهاملت في
الجؼابغ الالتزام بها.
 -1الغكابت الضازلُت مضزل إلعؾاء الحىهمت في البىىن الجؼابغٍت-
حهغف الغكابت اإلاطغفُت بأنها الخؿت الخىكُمُت التي ًدبهها البىً لحماًت أضىله ومىحضاجه مً الؿغكت
والخالنب
والازخالؽ (الػبـ الضازلي) والخأهض مً صحت الحؿاباث إلاا َى مثبذ في الضفاجغ والسجالث البىىُت
(الغكابت اإلاداؾبُت) وهظا عفو الىفاءة ؤلاهخاحُت للهاملحن وحشجُههم بالؿُاؾاث ؤلاصاعٍت اإلاغؾىمت ،
والخمؿً بما ًطضع ننها مً حهلُماث (الغكابت ؤلاصاعٍت) (زالض أمحن نبض هللا ،1998 ،ضفدت .)118
وحهخبر الغكابت الضازلُت الؿلُمت والفهالت مً أَم زؿىاث إعؾاء الحىهمت الجُضة في البىىن  ،والبض
عكابت الضازلُت مً جىفغ أؾغاف فانلت وأؾالُب هاحهت لخؿبُلها .
أ-مفهىم الحىهمت مً مىكىع الىكام اإلاطغفي الجؼابغي ًلهب بىً الجؼابغ صوعا أؾاؾُا في جفهُل
وإعؾاء الحىهمت نلى مؿخىي البىىن الجؼابغٍت وطلً مً زالٌ إضضاع ألاهكمت واللىاهحن ؤلاحغابُت
ومخابهت جىفُظَا  ،مً احل الحماًت الياملت ألضىٌ البىىن وخلىق اإلاىصنحن وغمان ؾالمت اإلاغهؼ
اإلاالي وجضنُم الاؾخلغاع اإلاالي.
وبهض ضضوع كاهىن الىلض واللغع  10 -90اإلاؤعر في  14افغٍل  1990الظي فخذ اإلاجاٌ للبىىن
الخاضت وألاحىبُت إلاماعؾت اليشاؽ البىيي وَهخبر اإلاجؿض الدشغَعي للضنابم اللاهىهُت للحىهمت
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البىىُت  ،جمحزث اإلاغخلت ألاولى بػهف عكابت بىً الجؼابغ نلى َظٍ البىىن مما أصي إلى وكىم أػماث
َؼث وأزغث نلى اللؿام اإلاطغفي الجؼابغي بلىة مما أصي إلى فلضان الثلت في َظٍ البىىن الخاضت ،
وأبغػ َظٍ ألاػماث " بىً الخلُفت " و" البىً الخجاعي والطىاعي الجؼابغي " هدُجت لؿىء الحىهمت
وَى ما أشاعث إلُه اللجىت اإلاطغفُت الخابهت لبىً الجؼابغ في إخضي مظهغاتها.
وكض حاء الىكام عكم  08-11اإلاؤعر في  28هىفمبر ً 2011خهلم بالغكابت الضازلُت للبىىن واإلاؤؾؿاث
اإلاالُت لُدضص مػمىن اإلاغاكبت الضازلُت الىاحب جؿبُلها .
وهجض في الباب الؿاصؽ مً َظا الىكام ابخضاءا مً اإلااصة (ً )63دضص مؿؤولُت جلُُم فهالُت حهاػ
الغكابت الضازلُت نلى ناجم مجلـ ؤلاصاعة والجهاػ الخىفُظي وٍدملهم اجساط ول ؤلاحغاءاث الخصحُدُت
للخلل والىلابظ.
وٍلخض ي نلى مجلـ ؤلاصاعة حهُحن لجىت الخضكُم حهؼػ صوعٍ في جلضًغ والخدلم مً اإلاهلىماث اإلالضمت
ومضي اهخكام البُاهاث اإلاالُت واإلاىاهج اإلاداؾبُت اإلاخبهت.
وجلىم لجىت الخضكُم بخلضًغ نمل هكام الغكابت الضازلُت ومغاكبت أهكمت كُاؽ والخدىم في اإلاساؾغ.
ًلىم البىً بئنضاص جلغٍغٍحن خىٌ قغوف مماعؾت الغكابت الضازلُت وجلغٍغ زاص نً إصاعة اإلاساؾغ
التي ًخهغع لها البىً مغة في الؿىت نلى ألاكل ووغههما جدذ جطغف مدافل الحؿاباث وٍغؾالن إلى
اللجىت اإلاطغفُت الخابهت
لبىً الجؼابغ .
ب :ألاؾغاف الفانلت في هكام الغكابت الضازلُت والحىهمت
للمؤؾؿاث البىىُت أؾغاف فانلت ججؿض هكام الغكابت الضازلُت ً ،لىم ول ؾغف منها بالضوع اإلادضص
له خؿب ضالخُاجه ومهامه وهي والخالي :
الجهاػ الخىفُظي(ؤلاصاعة) :حؿخهمل ؤلاصاعة مجمىنت مً ألاصواث وؤلاحغاءاث إلاخابهت ؾحر هكام الغكابت
الضازلُت مً زالٌ الدشغَهاث واللىاهحن اإلاهمىٌ بها وجدلُل اللىابم والبُاهاث اإلاالُت ومطضاكُتها ،
وطلً بطفت مؿخمغة هكغا للضعتها نلى الحطىٌ نلى ول الىزابم اإلاهاٌشت الُىمُت لها  ،مما ٌؿمذ لها
باجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت وفي الىكذ اإلاىاؾب.
مجلـ ؤلاصاعة ً :لىم مجلـ ؤلاصاعة بمغاحهت ومىافلخه نلى نمل هكام الغكابت الضازلُت وإصاعة
اإلاساؾغ  ،وٍجب أن جخػمً ؾُاؾاث إصاعة اإلاساؾغ جدضًض اإلاساؾغ وأؾالُب كُاؾها وإصاعتها  ،وٍخدمل
مجلـ ؤلاصاعة اإلاؿؤولُت انً اإلاساؾغ الىاججت نً الازخالالث وؾىء الخلضًغ.
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لجىت الخضكُم  :نغفتها اإلااصة ( )02مً الىكام  08-11بأنها لجىت ًمىً أن جيشأَا َُئت الخضاوٌ
(مجلـ ؤلاصاعة أو مجلـ اإلاغاكبت) لدؿانضَا في مماعؾت مهامها (لجغٍضة الغؾمُت الجؼابغٍت،2011 ،
ضفدت ، )23وطلً مً زالٌ الخدلم مً صكت اإلاهلىماث اإلالضمت ومضي مالبمتها مو اإلاىاهج اإلاداؾبُت
اإلاهخمضة وجلُُم أصاء هكام الغكابت الضازلُت وزاضت فُما ًخهلم بئصاعة اإلاساؾغ ،وال ًجب أن ًيىن
غمً أنػاء لجىت الخضكُم نػى مً الجهاػ الخىفُظي (ؤلاصاعة).
مدافكى الحؿاباث ً :ػؿلو مدافكى الحؿاباث بمهام مً بُنها أن ًبضي مدافل الحؿاباث عأًه في
شيل جلغٍغ زاص خىٌ إحغاءاث الغكابت الضازلُت اإلاطاصق نليها مً ؾغف مجلـ ؤلاصاعة أو اإلاؿحر
وَهلم اإلاؿحرًً والجمهُت الهامت أو َُئت اإلاضاولت اإلاؤَلت بيل هلظ كض اهدشفه أو اؾلو نلُه .
اللجىت اإلاطغفُت :حهخبر اللجىت اإلاطغفُت ممثلت لبىً الجؼابغ والخابهت له الجهت التي جلىم بالغكابت
وؤلاشغاف نلى جؿبُم وإعؾاء الغكابت الضازلُت للبىىن الخجاعٍت بغغع اإلادافكت نلى أمىاٌ اإلاىصنحن
وؾالمت الجهاػ اإلاطغفي بطفت نامت ،وطلً مً زالٌ حملت مً الدشغَهاث اإلاخخالُت مىظ ضضوع كاهىن
الىلض واللغع  10-90اإلاؤعر في  14أفغٍل  1990إلى غاًت الُىم.
زالثا  :أؾالُب الغكابت الضازلُت
للض خضصث اإلااصة ( )03مً الىكام ( )08-11إحغاءاث ومىاهج ونملُاث الغكابت الضازلُت للبىىن والتي
تهضف إلى غمان الخدىم في وشاؽ البىً والؿحر الجُض للهملُاث الضازلُت فُه ومغاناة اإلاساؾغ
الهملُاجُت الُىمُت وطلً باخترام ؤلاحغاءاث الضازلُت واخترام ألاهكمت واللىاهحن اإلاهمىٌ بها والشفافُت
ومخابهت الهملُاث اإلاطغفُت واإلادافكت نلى أضىٌ ومىاعص البىً وجىزُم وخفل الهملُاث اإلاالُت .
(لجغٍضة الغؾمُت الجؼابغٍت ،2011 ،ضفدت )23
 هما ًجب أن ًػم حهاػ الغكابت الضازلُت للبىً أحهؼة جلىم بدىفُظ الغكابت الضازلُت في حىاهبهااإلاخهضصة
هي والخالي ( :لجغٍضة الغؾمُت الجؼابغٍت ،2011 ،ضفدت )23
 هكام عكابت الهملُاث وؤلاحغاءاث الضازلُت . َُئت اإلاداؾبت ومهالجت اإلاهلىماث. أهكمت كُاؽ اإلاساؾغ والىخابج . -هكام خفل الىزابم وألاعشُف.

« مجلت امللريزي للدراساث الاكتصاديت واملاليت ،اإلاجلض، 3الهضص  ،1خاص  ،حاهفي  » 2019ص ص71-48 :

04

كؿُب نبض اللاصع

(واكع جطبيم الحوهمت املصرفيت في البنون الجزائريت)

بهض الفػابذ التي نغفها اللؿام اإلاالي الجؼابغي وزاضت كػُت بىً الخلُفت والخجاعي الطىاعي
الجؼابغي ؾىت  ،2002ضضع هكام ًخهلم بىكام الغكابت الضازلُت للبىىن واإلاؤؾؿاث اإلاالُت والظي
جمثل في الىكام  03-02اإلاؤعر في  14هىفمبر  2014والظي جم إلغابه وإضضاع الىكام  08-11اإلاؤعر في
 28هىفمبر .2011
 جماشُا مو كاهىن الىلض واللغع  10 -90واؾخجابت إلالغعاث اجفاكُاث لجىت باػٌ للغكابت اإلاطغفُتالثالزت  ،أضضع بىً الجؼابغ الىكام عكم ً 08-11خهلم بالغكابت الضازلُت في البىىن واإلاؤؾؿاث اإلاالُت
لُدضص وٍىكم الهملُاث وؤلاحغاءاث الضازلُت ويهضف لػمان مؿابلت الهملُاث وؤلاحغاءاث اإلاخسظة
مو ألاخيام الدشغَهُت وألانغاف اإلاهىُت وألازالكُت ولخىحيهاث مجلـ ؤلاصاعة .
 الخأهض مً إجبام اللغاعاث الاختراػٍت مً اإلاساؾغ بما فيها اإلاساؾغ الهملُاجُت وجىفُظ ؤلاحغاءاثالخصحُدُت في أحاٌ مهلىلت
 الخأهض مً جىزُم اإلاهلىماث اإلاداؾبت واإلاالُت وخفكها وصكتها وهىنُت أهكمت ؤلانالم والاجطاٌ. إوشاء هكام عكابت الهملُاث وؤلاحغاءاث الضازلُت جلىم بمهام مً بُنها : عكابت صابمت للمؿابلت وألامً واإلاطاصكت نلى الهملُاث اإلادللت وعكابت صوعٍت . الاهخكام وأمً الهملُاث ً ،لىم البىً بخهُحن مؿؤوٌ نً الغكابت الضابمت وأزغي نً الغكابتالضوعٍت وجىفحر الاؾخلاللُت الخامت ألنىانها وجىفحر ول الىؾابل لهملهما .
 ًلىم هكام الغكابت الضابمت باإلاطاصكت نلى الهملُاث اإلاداؾبُت ومغاكبتها. حهاػ عكابت اإلاؿابلت :ًلطض بسؿغ نضم اإلاؿابلت الظي ًيشأ نً نضم اخترام اللىانض الخاضت بيشاؽ اإلاطاعف واإلاؤؾؿاث
اإلاالُت ؾىاء واهذ حشغَهُت أو جىكُمُت أو حهلم ألامغ باإلاهاًحر اإلاهىُت وألازالكُت أو بخهلُماث الجهاػ
الخىفُظي اإلاخسظة جىفُظا لخىحيهاث َُئت اإلاضاولت ( .لجغٍضة الغؾمُت الجؼابغٍت ،2011 ،ضفدت )23
ًخهحن نلى البىً أن ًلىم بخيلُف مؿؤوٌ نً إحغاءاث جدضًض وكُاؽ اإلاساؾغ وهُفُت جؿبُم
ؤلاحغاءاث اإلاخسظة للخأكلم مهها وٍلضم جلغٍغٍ إلاؿؤوٌ الغكابت الضابمت ومً جم ًلىم البىً باجساط
ؤلاحغاءاث وجلىٍم الازخالالث الدشغُلُت ومخابهت جىفُظَا .
 حهاػ الىكاًت مً جبُِؼ ألامىاٌ ً :يبغي نلى البىً أن ًلىم بشيل ضاعم الخأهض مً َىٍت الؼبابًوطلً بالخأهض مً الىزابم اإلاؿلىبت وجطيُف الؼبابً نلى أؾاؽ مساؾغ جبُِؼ ألامىاٌ وجمىٍل ؤلاعَاب
ومغاكبت الهملُاث اإلاشبىَت واإلاخهللت بهظٍ الجغابم .
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خُث جلو اإلاؿؤولُت نلى ناجم الجهاػ الخىفُظي ومجلـ ؤلاصاعة للبىً بمىحب هكام  08-11جلُم
فهالُت حهاػ الغكابت الضازلُت واجساط ؤلاحغاءاث الخصحُدُت وٍخأحى طلً مً زالٌ :
 جؿىٍغ اللىانض ألازالكُت والجزاَت وجغؾُش زلافت الغكابت صازل البىً . حشىُل لجىت الخضكُم جلىم باإلاؿانضة في الخدلم مً مؿابلت الؿغٍلت اإلاداؾبُت اإلاخبهت في إنضاصالحؿاباث وإبضاء عأًه في هكام الغكابت الضازلُت وزاضت فُما ًخهلم باإلاغاكبت والخدىم في اإلاساؾغ.
 فدظ وشاؽ وهخابج حهاػ الغكابت نلى أؾاؽ جلاعٍغ الجهاػ الخىفُظي أو لجىت الخضكُم والظي ًلضمجلغٍغ مغة واخضة في الؿىت نلى ألاكل.
 ًبلغ الجهاػ الخىفُظي نً ول الاؾخيخاحاث الهامت الخاضت بلُاؽ صعحت اإلاساؾغ التي ًخهغع لهاالبىً وبمغصوصًت نملُاث اللغع إلى مجلـ ؤلاصاعة الجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت .
: 5معوكاث جطبيم الحوهمت في البنون الجزائريت
 –2.5معوكاث وفروق جطبيم الحوهمت املصرفيت
نىض صعاؾت مهىكاث جؿبُم الحىهمت فئن اإلاؿخىي وصعحت اإلاىافلت مىضحت في الجضوٌ الخالي:
الجضوٌ :01صعحاث ومؿخىي اإلاىافلت
اإلاؿخىي

مغجفو

مخىؾـ

مىسفؼ

الضعحت

2,33_1

3,67 – 2,34

5 -3,68

اإلاطضع :مً انضاص الباخثحن باالنخماص نلى بُاهاث .SPSS
حاءث هخابج اإلاخىؾـ الحؿابي والاهدغاف اإلاهُاعي والخىغاعاث وفم ما ًىضحه الجضوٌ الخالي:
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الجدوٌ  :22املتوسط الحسابي والانحراف املعياري والتىراراث ملعوكاث جطبيم الحوهمت في
البنون الجزائريت
مىافم

الــهب ــاعة

مىافم

مداًض

بشضة

غحر

غحر

اإلاخىؾـ الاهدغاف

مىافم

مىافم

الحؿابي اإلاهُاعي

بشضة
-1ال ًىحض اَخمام مً ؾغف 06
مجلـ ؤلاصاعة
واإلاىقفحن

15%
بخؿبُم

07

14

35% 17,5%

07

06

17,5%

15%

3,00

1,261

مباصا

الحىهمت في البىً
ً-2خم اجساط بهؼ اللغاعاث 04

12

15

03

06

جخهاعع مو مباصا الحىهمت 10%
وزاضت في الخهُِىاث والتركُاث

30%

37,5%

7,5%

15%

-3ال ًىحض في لجىت الغكابت 06

11

10

08

05

الضازلُت مً َم غحر أهفاء أوال 15%
ٌؿخؿُهىن الىشف نً

25% 27,5%

20%

12,5%

2,88

2,88

1,181

1,265

الخجاوػاث
-4ال جىحض عكابت زاعحُت حضًت 05

10

09

09

07

جلىم
وصوعٍت
بالخضكُم 12,5%
بمطضاكُت واؾخلاللُت في البىً

25%

22,5%

22,5%

17,5%

-5نضم هفاًت ألاحىع واإلايافئاث 14

19

03

02

02

5%

5%

16

13

03

03

40%

32,5%

7,5%

7,5%

-7غُاب الىعي اإلاطغفي لضي 06

26

06

00

02

ألانىان الاكخطاصًحن ٌشيل 15%

65%

15%

00%

5%

ًللل مً أصاء اإلاىقفحن في
البىً وجدفحزَم

35%

-6ؾبُهت البىىن الهمىمُت 05
اإلاؿحرة مً كبل الضولت جمثل
نابلا لخؿبُم مباصا الحىهمت

12,5%

7,5% 47,5%

3,08

1,98

2,58

2,15

1,309

1,050

1,059

0,864

نابلا أمام جؿبُم مباصا
الحىهمت
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-8جدخىي الدشغَهاث الخىكُمُت 04
نلى هلاؽ جخهاعع مو جؿبُم
مباصا الحىهمت الؿلُمت في

10%

12

19

01

04

30%

47,5%

2,5%

10%

2,73

1,037

البىً
09

-9نضم الفهم الؿلُم لخهلُماث 10

19

البىً اإلاغهؼي أصي إلى ؾىء 25%
جؿبُم الحىهمت في البىىن

22,5% 47,5%

مهىكاث جؿبُم الحىهمت في البىىن

02

00

5%

00%

2,08

2,591

0,829

0,679

اإلاطضع :مً إنضاص الباخثحن انخماصا نلى مسغحاث SPSS
 -2.5التحليل :
حاءث إحاباث أفغاص نُىت الضعاؾت نلى الهباعة ألاولى بمخىؾـ خؿابي كضعٍ  3,00وهي كُمت مدطىعةبحن  2,34و 3,67اي مخىؾؿت واهدغاف مهُاعي كضعٍ  1,261مما ٌهني وحىص جباًً في إحاباث أفغاص
الهُىت مترصصون في ؤلاحابت نلى أهه ًىحض اَخمام مً ؾغف مجلـ ؤلاصاعة واإلاىقفحن بخؿبُم مباصا
الحىهمت في البىً.
 حاءث إحاباث أفغاص نُىت الضعاؾت نلى الهباعة الثاهُت بمخىؾـ خؿابي كضعٍ  2,88وهي كُمت مدطىعةبحن  2,34و 3,67أي مخىؾؿت واهدغاف مهُاعي كضعٍ  1,181مما ٌهني وحىص جباًً في إحاباث أفغاص
الهُىت نلى أهه ًخم اجساط بهؼ اللغاعاث جخهاعع مو مباصا الحىهمت وزاضت في الخهُِىاث والتركُاث
 حاءث إحاباث أفغاص نُىت الضعاؾت نلى الهباعة الثالثت بمخىؾـ خؿابي كضعٍ  2,88وهي كُمت مدطىعةبحن  2,34و 3,67أي مخىؾؿت واهدغاف مهُاعي كضعٍ  1,265مما ٌهني وحىص جباًً في إحاباث أفغاص
الهُىت نلى اهه ًىحض في لجىت الغكابت الضازلُت مً َم أهفاء أو ٌؿخؿُهىن الىشف نً الخجاوػاث.
 حاءث إحاباث أفغاص نُىت الضعاؾت نلى الهباعة الغابهت بمخىؾـ خؿابي كضعٍ  3,08وهي كُمت مدطىعةبحن  2,34و 3,67أي مخىؾؿت واهدغاف مهُاعي كضعٍ  1,309مما ٌهني وحىص جباًً في إحاباث أفغاص
الهُىت نلى أهه جىحض عكابت زاعحُت حضًت وصوعٍت جلىم بالخضكُم بمطضاكُت واؾخلاللُت في البىً.
 حاءث إحاباث أفغاص نُىت الضعاؾت نلى الهباعة الخامؿت بمخىؾـ خؿابي كضعٍ  1,98وهي كُمتمدطىعة بحن  1و 2,33أي مغجفهت واهدغاف مهُاعي كضعٍ  1,050مما ٌهني أن أغلب إحاباث أفغاص
الهُىت واهذ نضم هفاًت ألاحىع واإلايافئاث جللل مً أصاء اإلاىقفحن في البىً وجدفحزَم.

« مجلت امللريزي للدراساث الاكتصاديت واملاليت ،اإلاجلض، 3الهضص  ،1خاص  ،حاهفي  » 2019ص ص71-48 :

55

كؿُب نبض اللاصع

(واكع جطبيم الحوهمت املصرفيت في البنون الجزائريت)

حاءث إحاباث أفغاص نُىت الضعاؾت نلى الهباعة الؿاصؾت بمخىؾـ خؿابي كضعٍ  2,58وهي كُمتمدطىعة

بحن  2,34و 3,67أي مخىؾؿت واهدغاف مهُاعي كضعٍ  1,059مما ٌهني أفغاص الهُىت ًغون

أن ؾبُهت البىىن الهمىمُت اإلاؿحرة مً كبل الضولت جمثل نابلا لخؿبُم مباصا الحىهمت.
 حاءث إحاباث أفغاص نُىت الضعاؾت نلى الهباعة الؿابهت بمخىؾـ خؿابي كضعٍ  2,15وهي كُمتمدطىعة

بحن  1و 2,33أي مغجفهت واهدغاف مهُاعي كضعٍ  0,864أي ما ٌهني أن أفغاص الهُىت ًغون

في أن غُاب الىعي اإلاطغفي لضي ألانىان الاكخطاصًحن ٌشيل نابلا أمام جؿبُم مباصا الحىهمت .
 حاءث إحاباث أفغاص نُىت الضعاؾت نلى الهباعة الثامىت بمخىؾـ خؿابي كضعٍ  2,73وهي كُمت مدطىعةبحن  2,34و 3,67أي مخىؾؿت واهدغاف مهُاعي كضعٍ  1,037أي أن أفغاص الهُىت ًغون أن
الدشغَهاث الخىكُمُت جدخىي نلى هلاؽ جخهاعع مو جؿبُم مباصا الحىهمت الؿلُمت في البىً .
 حاءث إحاباث أفغاص نُىت الضعاؾت نلى الهباعة الخاؾهت بمخىؾـ خؿابي كضعٍ  2,08وهي كُمتمدطىعة

بحن  1و 2,33أي مغجفهت واهدغاف مهُاعي كضعٍ  0,829أي أن أفغاص الهُىت ًغون أن نضم

الفهم الؿلُم لخهلُماث البىً اإلاغهؼي أصي إلى ؾىء جؿبُم الحىهمت في البىىن .
حاء اإلاخىؾـ الحؿابي إلاجمىم الهباعاث إلادىع مهىكاث جؿبُم الحىهمت في البىىن بلُمت  2,591وهيكُمت مدطىعة بحن  2,34و  3,67بضعحت مغجفهت ،فُما بلغ الاهدغاف اإلاهُاعي  0,588مما ٌشحر إلى نضم
وحىص جباًً هبحر مما ٌهني خُاص أغلبُت أفغاص نُىت الضعاؾت في ؤلاحابت نلى مهىكاث جؿبُم الحىهمت في
البىىن التي جػمىتها الهباعاث الؿابلت.
دراست الفروكاث وامللارناث املتعددة في جطبيم الحوهمت : جحليل التباين ألاحادي (ٌ : ) ONE-WAY ANOVAؿخسضم جدلُل الخباًً ألاخاصي في الخدلم مًصاللت الفغوق بحن مخىؾؿاث زالر مجمىناث أو أهثر في مخغحر واخض وٍخم طلً مً زالٌ اإلالاعهت بحن
اإلاخىؾؿاث حمُهها في آن واخض بضال مً إحغاء ملاعهاث زىابُت وطلً باالؾخهاهت ببرهامج الحؼم
ؤلاخطابُت للهلىم الاحخمانُت . SPSS
ؾىلىم بضعاؾت الفغوق بحن ول مً اإلاخغحراث الخالُت  :اإلاؿخىي الخهلُمي،الخسطظ الهلمي،الخبرة
اإلاهىُت وهىم البىً مو فهم وجؿبُم الحىهمت ،وطلً باالنخماص نلى مؿخىي الضاللت التي جيىن اكل مً
مؿخىي الضاللت اإلاهخمض واإلالضع ب ـ (  ) α=0,05وبالخالي جأهُض أو هفي الفغغُت التي جلض ي بىحىص فغوق
طاث صاللت إخطابُت.
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 -2.2.5املستوى التعليمي:
إلاهغفت وحىص أو نضم وحىص فغوق طاث صاللت إخطابُت حهؼي إلاخغحر اإلاؿخىي الخهلُمي كمىا بطُاغت
الفغغُت الخالُت :
 : H0ال ًىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت إلاخغحر اإلاؿخىي الخهلُمي لفهم وجؿبُم الحىهمت في نُىت
البىىن مدل الضعاؾت نىض مؿخىي الضاللت .0,05
ً :H1ىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت إلاخغحر اإلاؿخىي الخهلُمي لفهم وجؿبُم الحىهمت في نُىت البىىن
مدل الضعاؾت نىض مؿخىي الضاللت .0,05
للخأهض مً صحت الفغغُت مً زالٌ الىخابج اإلاىضحت هي الجضوٌ الخالي :
الجضوٌ :03هخابج ازخباع جدلُل الخباًً ألاخاصي للفغوق بحن اإلاخىؾؿاث جيؿب إلاخغحر اإلاؿخىي الخهلُمي
ANOVA
مخىؾـ

صعحت

Sig.

F

اإلاغبهاث

DFالحغٍت

مجمىم اإلاغبهاث

,483

,915

98,887

5

494,433

بحن الجمىناث

108,045

34

3673,542

صازل اإلاجمىناث

39

4167,975

اإلاجمىم

مطضع الازخالف

اإلاطضع :مً إنضاصالباخثحن انخماصا نلى بغهامج SPSS
بما أن مؿخىي الضاللت ٌؿاوي  0,483اهبر مً مؿخىي الضاللت اإلاهخمض فئهىا هلبل الفغغُت الطفغٍت
وهغفؼ الفغغُت البضًلت وبالخالي وؿخيخج اهه ال جىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت للمؿخىي الخهلُمي
نلى مضي فهم وجؿبُم الحىهمت في نُىت البىىن مدل الضعاؾت.
 -.2.2.5التخصص العلمي:
إلاهغفت وحىص أو نضم وحىص فغوق طاث صاللت إخطابُت حهؼي إلاخغحر الخسطظ الهلمي كمىا بطُاغت
الفغغُت الخالُت  : H0 :ال ًىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت إلاخغحر الخسطظ الهلمي في فهم وجؿبُم
الحىهمت في نُىت البىىن مدل الضعاؾت نىض مؿخىي الضاللت .0,05
ً :H1ىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت إلاخغحر الخسطظ الهلمي في فهم وجؿبُم الحىهمت في نُىت البىىن
مدل الضعاؾت نىض مؿخىي الضاللت .0,05
للخأهض مً صحت الفغغُت مً زالٌ الىخابج اإلاىضحت هي الجضوٌ الخالي :
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الجدوٌ  :24نتائج اختبار جحليل التباين ألاحادي لفروق املتوسطاث جنسب ملتغير التخصص
العلميANOVA
متوسط

درجت  DFالحريت مجموع

Sig.

F

املربعاث

املربعاث

,825

,375

مصدر الاختالف

42,815

4

171,259

بحن الجمىناث

114,192

35

3996,716

صازل اإلاجمىناث

39

4167,975

اإلاجمىم

اإلاطضع :مً إنضاصالباخثحن انخماصا نلى بغهامج SPSS
هالخل أن مؿخىي الضاللت ٌؿاوي  0,825اهبر مً مؿخىي الضاللت اإلاهخمض فئهىا هلبل الفغغُت
الطفغٍت وهغفؼ الفغغُت البضًلت وبالخالي وؿخيخج اهه ال جىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت حهؼي
للخسطظ الهلمي نلى مضي فهم وجؿبُم الحىهمت في نُىت البىىن مدل الضعاؾت.
 -3.2.5الخبرة املهنيت إلاهغفت وحىص أو نضم وحىص فغوق طاث صاللت إخطابُت حهؼي إلاخغحر الخبرة اإلاهىُت
كمىا بطُاغت الفغغُت الخالُت :
 : H0ال ًىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت إلاخغحر الخبرة اإلاهىُت في فهم وجؿبُم الحىهمت اإلاطغفُت في نُىت
البىىن مدل الضعاؾت نىض مؿخىي الضاللت .0,05
ً :H1ىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت إلاخغحر الخبرة اإلاهىُت في فهم وجؿبُم الحىهمت اإلاطغفُت في نُىت
البىىن مدل الضعاؾت نىض مؿخىي الضاللت .0,05
للخأهض مً صحت الفغغُت مً زالٌ الىخابج اإلاىضحت هي الجضوٌ الخالي :
الجدوٌ  :25نتائج اختبار جحليل التباين ألاحادي للفروق بين املتوسطاث جنسب ملتغير الخبرة
املهنيتANOVA
متوسط

درجت  DFالحريت مجموع

Sig.

F

املربعاث

املربعاث

,050

2,710

مصدر الاختالف

255,969

3

767,908

بحن الجمىناث

94,446

36

3400,067

صازل اإلاجمىناث

39

4167,975

اإلاجمىم

اإلاطضع :مً إنضاص الباخثحن نلى بغهامج SPSS

55

« مجلت امللريزي للدراساث الاكتصاديت واملاليت ،اإلاجلض، 3الهضص  ،1خاص  ،حاهفي  » 2019ص71-48 :

(واكع جطبيم الحوهمت املصرفيتفي البنون الجزائريت)

كؿُب نبض اللاصع

هالخل أن مؿخىي الضاللت ٌؿاوي  0,05وهي حؿاوي مؿخىي الضاللت اإلاهخمض  0,05فاهىا هغفؼ
الفغغُت الطفغٍت وهلبل الفغغُت البضًلت وبالخالي وؿخيخج بأهه جىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت حهؼي
للخبرة اإلاهىُت حشحر إلى اهه ًىحض فهم وجؿبُم للحىهمت في نُىت البىىن مدل الضعاؾت ،وإلاهغفت ألي
فئت مً فئاث الخبرة اإلاهىُت ألاعبهت هلىم بازخباع اإلالاعهاث اإلاخهضصة هما َى مبحن في الجضوٌ الخالي :
الجدوٌ  :26نتائج امللارناث املتعددة للفروق بين املتوسطاث جنسب لفئت الخبرة املهنيت Multiple
DSLComparisons
Mean Difference
Sig.

Std. Error

)(I-J

)(Jالخبرة

)(Iالخبرة

,235

4,367

-5,279

مً  15الى  20ؾىت

اكل مً  5ؾىىاث

,081

3,812

6,846

مً  6الى  15ؾىت

,781

4,796

1,346

اهثر مً  20ؾىت

,235

4,367

5,279

افل مً  5ؾىىاث

,009

4,367

*12,125

مً  6الى  15ؾىت

,215

5,249

6,625

اهثر مً  20ؾىت

,081

3,812

-6,846

افل مً  5ؾىىاث

,009

4,367

*-12,125

مً  15الى  20ؾىت

,259

4,796

-5,500

اهثر مً  20ؾىت

,781

4,796

-1,346

افل مً  5ؾىىاث

,215

5,249

-6,625

مً  15الى  20ؾىت

,259

4,796

5,500

مً  6الى  15ؾىت

مً  15الى  20ؾىت

مً  6الى  15ؾىت

اهثر مً  20ؾىت

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
اإلاطضع :مً إنضاصالباخثحن انخماصا نلى بغهامج SPSS
هالخل مً زالٌ الجضوٌ أن فئت الخبرة ( مً  06ؾىىاث الى  15ؾىت ) والفئت ( مً  15الى 20
ؾىت) جمحزث نل الباقي مما ًضٌ نلى وحىص نالكت ؾغصًت بحن الخبرة ومضي فهم وجؿبُم الحىهمت
اإلاطغفُت في نُىت البىىن مدل الضعاؾت.
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 -4.2.5نوع البنً:
وإلاهغفت وحىص أو نضم وحىص فغوق طاث صاللت إخطابُت حهؼي لىىم البىً كمىا بطُاغت الفغغُت
الخالُت :
 : H0ال ًىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت لىىم البىً في فهم وجؿبُم الحىهمت اإلاطغفُت في نُىت البىىن
مدل الضعاؾت نىض مؿخىي الضاللت .0,05
ً :H1ىحض فغوق طاث صاللت إخطابُت لىىم البىً في فهم وجؿبُم الحىهمت اإلاطغفُت في نُىت البىىن
مدل الضعاؾت نىض مؿخىي الضاللت .0,05
للخأهض مً صحت الفغغُت مً زالٌ الىخابج اإلاىضحت هي الجضوٌ الخالي :
الجدوٌ :27نتائج اختبار جحليل التباين ألاحادي للفروق بين املتوسطاث جنسب ملتغير نوع البنً
ANOVA
مخىؾـ

صعحت الحغٍت مجمىم

Sig.

F

اإلاغبهاث

DF

اإلاغبهاث

,004

423,425

255,969

3

1270,275

بحن اإلاجمىناث

94,446

36

2897,700

صازل

39

4167,975

مطضع الازخالف

اإلاجمىناث
اإلاجمىم

اإلاطضع :مً إنضاص الباخثحن انخماصا نلى بغهامج SPSS
هالخل أهه جىحض فغوق لطالح هىم البىً وحؿاوي  0,004وهي صالت نىض مؿخىي صاللت 0,01
،وبالخالي فئهىا هغفؼ الفغغُت الطفغٍت وهلبل الفغغُت البضًلت ووؿخيخج بأهه جىحض فغوق طاث صاللت
إخطابُت حهؼي لىىم البىً وحشحر إلى وحىص فهم وجؿبُم للحىهمت في نُىت البىىن مدل الضعاؾت،
وإلاهغفت ألي هىم مً البىىن التي أحغٍذ نلُه الضعاؾت هلىم بازخباع الفغوكاث هما َى مبحن في
الجضوٌ الخالي :
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الجدوٌ  :28نتائج امللارناث املتعددة للفروق بين املتوسطاث جنسب لفئت نوع البنً

Multiple

Comparisons
DSL
Mean Difference

)(Jالبىً

Sig.

Std. Error

)(I-J

هىم

)(Iالبىً هىم

,022

4,597

*10,975

BNA

BADR

,000

6,018

*23,850

البرهت

,017

4,633

*11,600

CNEP

,022

4,597

*-10,975

BADR

,015

5,015

*12,875

البرهت

,847

3,224

,625

CNEP

,000

6,018

*-23,850

BADR

,015

5,015

*-12,875

BNA

,020

5,049

*-12,250

CNEP

,017

4,633

*-11,600

BADR

,847

3,224

-,625

BNA

,020

5,049

*12,250

البرهت

ANB

البرهت

CNEP

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
اإلاطضع :مً إنضاص الباخثحن انخماصا نلى SPSS
هالخل مً زالٌ الجضوٌ أن ول مً بىً  BNAوبىً  CNEPلضيهم جمحز في فهم وجؿبُم الحىهمت
نً الباقي خُث كض اإلاخىؾـ الحؿابي ب ـ  4,01و 3,99نلى الخىالي مما ًضٌ نلى أن َىالً مىافلت
مغجفهت وجلاعب في مضي فهم وجؿبُم الحىهمت اإلاطغفُت في َظًً البىىحن .
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ملخص:
تهض ٝهضه الىع٢ت البدثُت للى٢ىٖ ٝلى مضي جُبُ ٤خى٦مت الكغ٧اث في الجؼاثغ ،زانت و ؤن
الجؼاثغ حٗاوي بٌٗ اإلااقغاث الؿلبُت في ؤلا٢خهاص ،و ٌٗض جبني مٟهىم خى٦مت الكغ٧اث في الجؼاثغ ؤمغا
يغوعٍا إلاىاحهت خاالث الٟؿاص اإلاالي واإلاداؾبي الظي حٗاوي مىه الكغ٧اث زانت ُٞما ًخٗل ٤بةٖضاص
الخ٣اعٍغ اإلاالُت الكٟاٞت وبجبإ مٗاًحر طاث حىصة ٖالُت في مجا ٫الُ٣اؽ وؤلاٞهاح اإلاداؾبي ،و٦ظل٪
الخدضًض الىاضح لح٣ى ١خملت ألاؾهم في الكغ٧اث وخ٣ى ١آلازغًٍ مً ؤصحاب اإلاهلحت،
واإلاؿاولُاث اإلال٣اة ٖلى ٖاج ٤مجلـ ؤلاصاعة٦،ما جم صعاؾت قغ٦ت  NCAعوٍبت ٦ىمىصج لخجؿُض
الحى٦مت في اإلااؾؿاث الجؼاثغٍت.
اليلمات اإلافحاحية :صلُل خى٦مت الكغ٧اث الجؼاثغٍت ،مُثا ١الح٨م الغاقض ،قغ٦ت  NCAعوٍبت،آلُاث
جُٟٗل خى٦مت الكغ٧اث
ثصنيف G30,D79:JEL

* اإلاال ٠اإلاغؾل :أ.عىسة أحالم ،ؤلاًمُل ahlam_aksa@hotmail.fr :
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) زويبة نموذجاNCA(مدى إميانية ثطبيم حوهمة الشسوات في الجزائس

ؿت ؤخالم٨ٖ

Résumé
L'objectif de cet article est d'examiner dans quelle mesure
l'application de la gouvernance d'entreprise en Algérie, Surtout que
l'Algérie souffre des indicateurs négatifs dans l'économie, est l'adoption du
concept de gouvernance d'entreprise en Algérie est nécessaire pour traiter
les cas de corruption financière et comptable subi par les entreprises, en
particulier en ce qui concerne la préparation des rapports financiers
standards de qualité dans le domaine de la mesure et la divulgation
comptable, ainsi que l'identification claire pour les droits des actionnaires
dans les sociétés et les droits des autres parties prenantes, et les
responsabilités du conseil d'administration, il a été également étudié la
société NCA Rouiba Comme modèle pour refléter la gouvernance
d'entreprise dans les institutions algériennes.
Mots-clés: Guide de gouvernance d'entreprise en Algérie, Charte de
gouvernance, NCA Rouiba, Mécanismes de gouvernance
Jel Classification Codes: G30,D79
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ٖ٨ؿت ؤخالم

(مدى إميانية ثطبيم حوهمة الشسوات في الجزائس NCAزويبة نموذجا)

 .1ملدمة:
جدكابه الضو ٫الٗغبُت م٘ ال٨ثحر مً الضو ٫طاث الا٢خهاصًاث الىاقئت في ؤن هىاٞ ٥جىة ٦بحرة بُنها
وبحن الضو ٫الهىاُٖت ال٨بري في مجا ٫جُبُ ٤مباصت خى٦مت الكغ٧اث وفي جىٞحر الٓغو ٝواإلاىار
اإلاىاؾب لدصجُ٘ الاؾدثماع بخل ٪الضو ٫وحظب عؤؽ اإلاا ٫ألاحىبي لها ،و٢ض ؤصي طل ٪بلى ُ٢ام ال٨ثحر مً
الهُئاث واإلاىٓماث الٗلمُت الضولُت ٖلى بعؾاء جل ٪اإلاباصت التي ؤنضعتها مىٓمت الخٗاون ؤلا٢خهاصي
والخىمُت ،مثل اإلاىخضي الضولي لحى٦مت الكغ٧اث ومغ٦ؼ اإلاكغوٖاث الضولُت الخانت.
بن الجؼاثغ وباهتهاحها الٗضًض مً ؤلانالخاث الا٢خهاصًت بُٛت ولىج بلى ا٢خهاص الؿىٖ ،١ملذ ٖلى
جغؾُش بٌٗ مٟاهُم خى٦مت الكغ٧اث وهظا صون بصعا ٥إلاًمىن الحى٦مت ،بال ؤن صٖم ؤلانالخاث مً
٢بل اإلاىٓماث الضولُت ٦هىضو ١الى٣ض الضولي والبى ٪الٗالمي حٗل مباصت الحى٦مت ج٩ىن يمً
ؤهضا ٝالؿلُاث الٗمىمُت ،زانت وؤهه جمذ مالخٓت بٌٗ اإلااقغاث الؿلبُت في ؤصاء الا٢خهاص
الجؼاثغي٦ ،خهيُ ٠الجؼاثغ في مغاجب مخ٣ضمت يمً ماقغاث الٟؿاص ،ويٗ ٠حاطبُت اإلاىار
الاؾدثماعي ،مما ص ٘ٞبالضولت بلى بنضاع ؤو ٫مُثا ١لحى٦مت الكغ٧اث في الجؼاثغ جدذ حؿمُت "مُثا١
الح٨م الغاقض للماؾؿاث في الجؼاثغ"
وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ال جىحض في الجؼاثغ ٢ىاهحن نغٍدت جخٗل ٤بالحى٦مت ،بال ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي ٢ض
ٖغ ٝبٌٗ اإلاٟاهُم الىاعصة في مباصت ومماعؾاث خى٦مت الكغ٧اث ،وزانت في مجا ٫ؤلاٞهاح
والكٟاُٞت وخماًت ألاَغا ٝفي الكغ٦ت ،وطل ٪في ال٨ثحر مً ال٣ىاهحن صون حؿمُخه إلاهُلح خى٦مت
الكغ٧اث باإلاٗنى اإلاخٗاعٖ ٝلُه خالُاٞ ،ال٨ثحر مً ال٣ىاهحن والدكغَٗاث ٢ض جًمً بٌٗ مباصت
خى٦مت الكغ٧اث وطل ٪في ٖضص مً الىهىم اإلاخٟغ٢ت وبٌٗ اإلاىاص وألاخ٩ام الخىُٓمُت.
ومً هىا ًمَ ً٨غح ؤلاق٩الُت الخالُت:
ما مدى اميانية ثطبيم حوهمة الشسوات في ظل البيئة الجزائسية؟
وجيب٘ مك٩لت البدث مً يٗ ٠الىعي الٗام بإهمُت خى٦مت الكغ٧اث في مىاحهت خاالث الٟؿاص
اإلاالي واإلاداؾبي الظي حٗاوي مىه الكغ٧اث مً حهت ،و٢هىع ؤلاَاع ال٣اهىوي والغ٢ابي الظي ًىٓم ؤٖما٫
جل ٪الكغ٧اث في بعؾاء اإلاباصت الٗامت للحى٦مت مً حهت ؤزغي .
وحهض ٝالبدث بلى حؿلُِ الًىء ٖلى مضي ام٩اهُت جُبُ ٤خى٦مت الكغ٧اث في ْل البِئت
الجؼاثغٍت ،بياٞت بلى صعاؾت مؿخىي جُبُ ٤خى٦مت في قغ٦ت عوٍبت ٦ىمىطج وا٢تراح بٌٗ آلالُاث مً
ؤحل جُٟٗل جُبُ ٤الحى٦مت في الجؼاثغ .
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وؾِخم صعاؾت اإلاىيىٕ مً زال ٫الى٣اٍ الخالُت
 : 1البيئة الجزائسية وإميانية ثطبيم الحوهمة
 : 2بوادز حوهمة الشسوات في الجزائس
 :3ثجسبة شسهة زويبة في ثطبيم حوهمة الشسوات
 : 4آلاليات اإلالترحة من أجل ثفعيل حوهمة الشسوات في الجزائس
 : 1البيئة الجزائسية وإميانية ثطبيم الحوهمة
ٖغ ٝالا٢خهاص الجؼاثغي مىظ الاؾخ٣ال ٫ؾلؿلت مً ؤلانالخاث الغامُت بلى بخضار حُٛحراث
حظعٍت في مىهج الضولت الؿُاس ي وؤصائها الا٢خهاصي .ول٣ض ٧ان طل ٪مغجبُا بالخدىالث التي ٖغٞها
الا٢خهاص الٗالمي.
ل٣ض ٧ان الهض ٝألاؾاس ي للؿلُاث الٗمىمُت بٗض الاؾخ٣ال ٫حٗؼٍؼ الاؾخ٣ال ٫الؿُاس ي بخد٤ُ٣
ؤ٦بر اؾخ٣اللُت ا٢خهاصًت ًٖ ال٣ىة الاؾخٗماعٍت .وهظا ما ؤصي بلى حٗبئت مسخل ٠م٣ضعاث الا٢خهاص
إل٢امت حهاػ بهخاجي ٢ىي مملى ٥للضولت وجبني الخُاع اإلاىحه للخىمُت الا٢خهاصًت باٖخماص مجمىٖت
مً اإلاسُُاث الخىمىٍت.
ول٣ض ؾاهمذ الُٟغة الىُُٟت للؿبُٗيُاث مً ال٣غن الٗكغًٍ في ػٍاصة َمىح الضولت في جد٤ُ٣
جىمُت ٖمُ٣ت بخسهُهها إلاٗضالث اؾدثماع ججاوػث  45باإلااثت زال ٫الٟترة  ،1980-1968بال ؤن
جغاح٘ ؤؾٗاع الى ِٟحٗل زُاع اإلادآٞت ٖلى الُ٣إ الٗمىمي ؤمغا نٗبا لٗضم ٢ضعة الخؼٍىت
الٗمىمُت ٖلى الاؾخمغاع في جمىٍل ماؾؿاث مٟلؿت .ولهظا حاءث مداوالث ؤلانالح التي جم الكغوٕ
ٞيها ابخضاء مً مىخه ٠الثماهِىاث مً ال٣غن الٗكغًٍ ٦غص ٗٞل ًٖ الٓغو ٝالتي ٖاقها
الا٢خهاص الجؼاثغي آهظا ٥واإلاخمحزة ب (٢ضيٖ ,بض اإلاجُض)2013 ،ـ:
 ازخال ٫بيُت الىاجج اإلادلي الخام مً زال ٫هُمىت اإلادغو٢اث. الخبُٗت قبه اإلاُل٣ت للخاعج هدُجت اٖخباع الجؼاثغ مهضعة إلاىخج واخض هى اإلادغو٢اث .مما حٗلالا٢خهاص الجؼاثغي عهحن ج٣لباث ألاؾىا ١الضولُت للمدغو٢اث مً حهت ولخ٣لباث ؾٗغ نغٝ
الضوالع ألامغٍ٩ي مً حهت ؤزغي.
 -الاعجٟإ الكضًض إلاؿخىي زضمت اإلاضًىهُت بدُث ونل بلى  76باإلااثت مً الهاصعاث.
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 الً ِٛالكضًض للبُالت التي بضؤ مٗضلها في الخٟا٢م مىظ  1987خُث ونل  19.6باإلااثت لُٟ٣ؼ فيالؿىت اإلاىالُت بلى  20.1باإلااثت.
 الُ٣ىص الكضًضة ٖلى اإلاىاعص اإلاالُت هدُجت اجهُاع ؤؾٗاع الى ِٟفي  1986وما ؤٞغػه مً عجؼ ٖلىمؿخىي اإلاحزاهُت الٗامت للضولت هدُجت جغاح٘ مؿخىٍاث الجباًت البترولُت ،والظي ج٨غؽ بٟٗل الخُُ٣م
اإلابالُٞ ٜه لؿٗغ نغ ٝالضًىاع الجؼاثغي م٘ الًٗ ٠الكضًض لحهُلت الجباًت الٗاصًت.
ولهظا ٧اهذ ؤهضا ٝؤلانالح في هظه اإلاغخلت ؾاُٖت بلى ججاوػ هظه اإلاهاٖب واإلاك٨الث .ول٣ض جم
الالخٟاث في ْل هظه الٓغو ٝبلى اإلااؾؿت باٖخباعها مغ٦ؼ اؾخدضار الثروة .بال ؤن الُ٣إ الٗمىمي
٧ان آهظا ٥هى اإلاهُمً مما حٗل الخ٨ٟحر ًخجه بلى بُٖاء اإلااؾؿاث الٗمىمُت ٢ضعا مً الحغٍت
وجمخُٗها باالؾخ٣اللُت في اجساط ال٣غاعاث و ٤ٞمىُ ٤اإلاغصوصًت واإلاخاحغة .وهظا في ؾبُل الؿعي بلى
الخ٣لُو مً ؤٖباء الخؼٍىت الٗمىمُت .ول٣ض ٖغٞذ هظه اإلاغخلت مغاحٗت للىٓام الؿُاس ي ال٣اثم
بةنضاع صؾخىع حضًض( في ٞبراًغ  )1989ؤ٢غ الخٗضصًت الؿُاؾُت والاهٟخاح ٖلى ا٢خهاص الؿى.١
ل٣ض مؿذ ؤلانالخاث الا٢خهاصًت مجمىٕ حىاهب الا٢خهاص الىَني ،ؤبغػها:
 بنالح الىٓام الًغٍبي بخبؿُُه وبصعاج الًغٍبت ٖلى الُ٣مت اإلاًاٞت زلٟا للغؾم الىخُض ؤلاحماليٖلى ؤلاهخاج ( )T.U.G.Pوالغؾم الىخُض ؤلاحمالي ٖلى جإصًت الخضماث( )T.U.G.P/Sمً زال٢ ٫اهىن
اإلاالُت لؿىت (خمُض بىػٍضة ،2007 ،نٟدت  ،1991)86باإلياٞت بلى اؾخدضار يغاثب زانت
بالجماٖاث اإلادلُت م٘ جىؾُ٘ ألاوُٖت وجس ٌُٟاإلاٗضالث.
 بنالح هٓام الى٣ض والبىى ٥بةُٖاء الاؾخ٣اللُت للؿلُت الى٣ضًت في وي٘ وبصاعة الؿُاؾت الى٣ضًتوببٗاص الخؼٍىت الٗمىمُت ًٖ صاثغة الاثخمان وجم٨حن البى ٪اإلاغ٦ؼي مً الُ٣ام بإصواعه الخ٣لُضًت.
 حصجُ٘ الاؾدثماع بةػالت الُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلُه بخ٨غَـ مبضؤ خغٍت الاؾدثماع وبػالت الخمُحز بحنالاؾدثماع الىَني وألاحىبي مً حهت وبحن الٗمىمي والخام مً حهت زاهُت .م٘ مىده مجمىٖت مً
الحىاٞؼ الجباثُت واإلاالُت وال٣اهىهُت وجبؿُِ ؤلاحغاءاث اإلاخٗل٣ت به ،زانت في الُ٣اٖاث زاعج
اإلادغو٢اث ؾُٗا لؼٍاصة مؿاهمتها في الىاجج اإلادلي الخام
 ب٢غاع مبضؤ زىنهت اإلااؾؿاث الٗمىمُت ٦إصاة لالهضماج في ا٢خهاص الؿى ١والخسلو مًاإلااؾؿاث الٗمىمُت يُٟٗت ألاصاء ،و٦إصاة إلٖاصة هُ٩لت الا٢خهاص الىَني صٗٞا له هدى اإلاىاٞؿت للحض
مً الاخخ٩اع والبحرو٢غاَُت في اإلاجا ٫الا٢خهاصي .
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ججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه ال جىحض في الجؼاثغ ٢ىاهحن نغٍدت جخٗل ٤بالحى٦مت ،بال ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي ٢ض
ٖغ ٝبٌٗ اإلاٟاهُم الىاعصة في مباصت ومماعؾاث خى٦مت الكغ٧اث ،وزانت في مجا ٫ؤلاٞهاح
والكٟاُٞت وخماًت ألاَغا ٝفي الكغ٦ت ،وطل ٪في ال٨ثحر مً ال٣ىاهحن صون حؿمُخه إلاهُلح خى٦مت
الكغ٧اث باإلاٗنى اإلاخٗاعٖ ٝلُه خالُاٞ ،ال٨ثحر مً ال٣ىاهحن والدكغَٗاث ٢ض جًمً بٌٗ مباصت
خى٦مت الكغ٧اث وطل ٪في ٖضص مً الىهىم اإلاخٟغ٢ت وبٌٗ اإلاىاص وألاخ٩ام الخىُٓمُت .هظ٦غ منها:
 ٢اهىن  08-91اإلااعر في  1991-04-27اإلاخٗل ٤بمهىت زبحر اإلاداؾب ومدا ٔٞالحؿاباث واإلاداؾباإلاٗخمض.
 ال٣اهىن الخجاعي الظي حاء به اإلاغؾىم الدكغَعي ع٢م 08/93الهاصع في 25ؤٞغٍل  1993وألامغ ع٢م 27/96الهاصع في  06صٌؿمبر  :1996والخام بدىُٓم الكغ٧اث الخجاعٍت مً خُث ق٩لها جهُٟت
الكغ٧اث والخدُ٨م الخجاعي بصاعة قغ٧اث اإلاؿاهمت وحؿُحرها وجىيُذ ُُٟ٦ت بؾىاص وجىػَ٘
اإلاؿاولُاث صازل الكغ٧اث.
 جهضع لجىت جىُٓم ٖملُاث البىعنت ومغا٢بتها زانت جل ٪التي جخٗل ٤بؿلُت اإلاغا٢بت والخد٤ُ٣اإلاسىلت لها في بَاع الؿهغ ٖلى خؿً ؾحر ؾى ١الُ٣م اإلاى٣ىلت وقٟاُٞتها ؤخ٩ام جىُٓمُت مثل ألامغ
ع٢م  02-2000اإلااعر في  2حاهٟي ؾىت  2000الظي ًىو ٖلى ؤهه ًخٗحن ٖلى الكغ٧اث اإلاؿٗغة ؤن
ج٣ىم بيكغ ٦كىٞها اإلاالُت الؿىىٍت و٦ظا عؤي مدا ٔٞؤو مدآٞي الحؿاباث في صحت هظه ال٨كىٝ
و٢اهىهُتها٦ ،ما ًخٗحن ٖليها ؤن حٗلم الجمهىع ب٩ل مٗلىمت مهمت ؤو بإي خضر ًازغ في وكاٍ الكغ٦ت ؤو
في ويُٗتها اإلاالُت.
 ألامغ ع٢م  04-01الهاصع في 20ؤوث 2001والظي ًخٗل ٤بدىُٓم حؿُحر زىنهت اإلااؾؿاث الٗمىمُتالا٢خهاصًت.
 ألامغ  11-03اإلااعر في  2003-08-26اإلاٗض ٫واإلاخمم ل٣اهىن الى٣ض وال٣غى والظي ًلؼم البىى ٥بىي٘هٓام اإلاغا٢بت الضازلُت ،وبوكاء لجان زانت بةصاعة اإلاساَغ.
 ٢اهىن ع٢م  02-04الهاصع في  23حىان 2004الظي ًىٓم قٟاُٞت وهؼاهت اإلاماعؾاث الخجاعٍت وٍدضصاإلاسالٟاث والٗ٣ىباث يض اإلاٗغ٢لحن وهظا في بَاع حٗؼٍؼ الكٟاُٞت.
 ٢اهىن ع٢م  11-07الهاصع في 25هىٞمبر  2011واإلاخًمً الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي واإلاىا ٤ٞللمٗاًحراإلاداؾبُت الضولُت.
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 وفي بَاع حٗؼٍؼ الكٟاُٞت جم بلؼام الكغ٧اث طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة وهي الٛالبت في الجؼاثغ ٖلىاٖخماص مغاح٘ خؿاباث زاعجي ٌٗمل و ٤ٞمضوهت للؿلى ٥وألازالُ٢اث بٗضما ٧ان هظا ؤلالؼام ًسو
الكغ٧اث باألؾهم .ِ٣ٞ
بن الجؼاثغ وباهتهاحها الٗضًض مً ؤلانالخاث الا٢خهاصًت بُٛت ولىج بلى ا٢خهاص الؿىٖ ،١ملذ ٖلى
جغؾُش بٌٗ مٟاهُم خى٦مت الكغ٧اث وهظا صون بصعا ٥إلاًمىن الحى٦مت ،بال ؤن صٖم ؤلانالخاث مً
٢بل اإلاىٓماث الضولُت ٦هىضو ١الى٣ض الضولي والبى ٪الٗالمي حٗل مباصت الحى٦مت ج٩ىن يمً
ؤهضا ٝالؿلُاث الٗمىمُت ،زانت وؤهه جمذ مالخٓت بٌٗ اإلااقغاث الؿلبُت في ؤصاء الا٢خهاص
الجؼاثغي٦ ،خهيُ ٠الجؼاثغ في مغاجب مخ٣ضمت يمً ماقغاث الٟؿاص ،ويٗ ٠حاطبُت اإلاىار
الاؾدثماعي ،مما ص ٘ٞبالضولت بلى بنضاع ؤو ٫مُثا ١لحى٦مت الكغ٧اث في الجؼاثغ جدذ حؿمُت "مُثا١
الح٨م الغاقض للماؾؿاث في الجؼاثغ".
 : 2بوادز حوهمة الشسوات في الجزائس
بن خاالث الٟكل التي سجلتها الٗضًض مً اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٧ان مغصها بلى ٖضم
الامخثا ٫ل٣ىاٖض ؤلاصاعة والح٨م الغاقض ،وٖلُه ٞةن مؿخلؼماث ا٢خهاص الؿى ١الحضًث ًدخم ؤزل٣ت
اإلااؾؿت لخدؿحن نىعة اإلااؾؿت الجؼاثغٍت ولُدؿنى لها بصاعة ؤخؿً لألػماث التي جمغ بها ويمان
الخىمُت اإلاؿخضامت ولخىَُض ٢ضعاتها الخىاٞؿُت ،لظا ٖمضث الجؼاثغ لبظ ٫حهىص م٨ثٟت لخدؿحن مىار
ألاٖما ٫بها واهٟخاح ا٢خهاصهاٗٞ ،ملذ ٖلى جدٟحز همى الُ٣إ الخام وػٍاصة هُا ١الخىنهت ببخضاءا
مً الُ٣إ اإلاهغفي والؿماح ب٣ضع ؤ٦بر مً الحغٍت والٟغم للُ٣إ الخام (٦غمُت وؿغًٍ،2009 ،
نٟدت  ،)35ولًمان اإلاؿاءلت والكٟاُٞت في الٗملُاث اإلاخٗل٣ت بةصاعة ألاٖما٢ ،٫امذ الجؼاثغ بةنضاع
الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي( )SCFوالظي ًخىا ٤ٞم٘ مٗاًحر اإلاداؾبت الضولُت ومٗاًحر ؤلابال ٙاإلاالي )(IAS/IFRS
والظي جم جُبُ٣ه في مُل٘ ٖام  ، 2010خُث نضعث في الجغٍضة الغؾمُت ٢ىاٖض الخُُ٣م واإلاداؾبت
ومدخىي ال٨كى ٝاإلاالُت وٖغيها و٦ظا مضوهت الحؿاباث و٢ىاٖض حؿُحرها ،وهظا ٦ضٖامت لخُبُ٤
خى٦مت الكغ٧اث (خؿً ًغقيٖ ،مغ ٖلي ٖبض الهمض ،2010 ،،نٟدت )10
ٖ٣ب بَال ١مضوهت اإلايكأث الهٛحرة واإلاخىؾُت في اإلاٛغب حاهٟي  ،2008وؤلاعقاصاث الخانت
بإًٞل مماعؾاث خى٦مت الكغ٧اث في جىوـ حىان ،2000اهًمذ الجؼاثغ بلى ححراجها في جبني الحى٦مت
الغقُضة للكغ٧اث في 11ماعؽ  2009في الى٢ذ اإلاىاؾب ٞخُبُ٢ ٤ىاٖض خى٦مت الكغ٧اث ؾدؿاٖض في
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بىاء الث٣ت اإلاخباصلت م٘ الُ٣إ اإلاهغفي في و٢ذ جتزاًض ُٞه ؤهمُت الحهىٖ ٫لى عؤؽ اإلاا ٫وحٗؼٍؼ الىمى
الا٢خهاصي (مغ٦ؼ اإلاكغوٖاث الضولُت الخانت ،2009 ،نٟدت )1
و٢ض ٢امذ حمُٗاث واجداصاث ألاٖما ٫الجؼاثغٍت بمباصعة ال٦دكا ٝالُغ ١التي جيهئ حصجُ٘ الحى٦مت
الجُضة في مجخم٘ ألاٖما ٫بُٛت حظب الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ .ولُ٣اصة هظه الٗملُت ٢ام ؤصحاب
اإلاهالح في الُ٣اٖحن الٗام والخام ٖام  2007بةوكاء مجمىٖت ٖمل لحى٦مت الكغ٧اث حٗمل حىبا بلى
حىب م٘ اإلاىخضي الٗالمي لحى٦مت الكغ٧اث) (GCGFوماؾؿت الخمىٍل الضولُت) (IFCلىي٘ صلُل خى٦مت
الكغ٧اث الجؼاثغي٦ ،ما ؤهه ٖ٣ض ماجمغ وَني في  11ماعؽ  2009ؤٖلىذ ٧ل مً حمُٗت ُ٦حر)(CARE
واللجىت الىَىُت لحى٦مت الكغ٧اث في الجؼاثغ ًٖ بنضاع صلُل خى٦مت الكغ٧اث الجؼاثغي .و٢ض جم
بٖضاص هظا الضلُل بمؿاٖضة ٧ل مً اإلاىخضي الٗالمي لحى٦مت الكغ٧اث ) (GCGFوماؾؿت الخمىٍل
الضولُت (مغ٦ؼ اإلاكغوٖاث الضولُت الخانت ،2009 ،نٟدت .(IFC)1
 1.2ـ ـ ميثاق حوهمة اإلاؤسسات في الجزائس( :میثا ١الح٨م الغاقض للماؾؿاث في الجؼاثغ،2009 ،
نٟدت )13
في قهغ حىٍلُت مً ؾىت  2007اوٗ٣ض بالجؼاثغ ؤو ٫ملخ٣ى صولي خى "٫خى٦مت اإلااؾؿاث "و٢ض ق٩ل هظا
اإلالخ٣ى ٞغنت مىاجُت لخالقى حمُ٘ ألاَغا ٝفي ٖالم اإلااؾؿت ،وخضص لهظا اإلالخ٣ى هض ٝحىهغي ًخمثل في
جدؿِـ اإلاكاع٦حن ٢هض الٟهم اإلاىخض والض ٤ُ٢للمهُلح وبق٩الُت الح٨م الغاقض للماؾؿت ،مً ػاوٍت
اإلاماعؾت في الىا ٘٢وؾبل جُىٍغ ألاصاء ببلىعة الىعي بإهمُت خى٦مت الكغ٧اث في حٗؼٍؼ جىاٞؿُت الكغ٧اث
في الجؼاثغ ،و٦ظا الاؾخٟاصة مً الخجاعب الضولُت.
وزالٗٞ ٫الُاث هظا اإلالخ٣ى ،جبلىعث ٨ٞغة" بٖضاص مُثا ١حؼاثغي للح٨م الغاقض للماؾؿت "٦إو٫
جىنُت وزُىة ٖملُت جخسظ ،و٢ض جٟاٖلذ ٧ل مً حمُٗت خل٣ت الٗمل والخ٨ٟحر خى ٫اإلااؾؿت ،ومىخضي
عئؾاء اإلااؾؿاث م٘ ال٨ٟغة ،بترحمتها بلى مكغوٕ ،ومً زم جم يمان جىُٟظه بىاؾُت بوكاء ٞغٍٖ ٤مل
مخجاوـ ومخٗضص الخمثُل.
و٢ض جٟاٖلذ الؿلُاث الٗمىمُت ،ممثلت في وػاعة اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت والهىاٖاث الخ٣لُضًت،
بضٖمها للمكغوٕ وعٖاًخه٦ ،ما قاع ٥في اإلاباصعة مجمىٖت مً الهُئاث واإلااؾؿاث الضولُت اإلاُ٣مت في
الجؼاثغ مثل ماؾؿت الخمىٍل الضولُت وبغامج مُضا لخُىٍغ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت و٦ظا اإلاىخضي
الضولي لحى٦مت الكغ٧اث.
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وفي ًٚىن الٟترة اإلامخضة بحن هىٞمبر  2007و هىٞمبر ، 2008جمٞ ً٨غٍ ٤الٗمل بٗض ؾلؿلت مكاوعاث
م٘ ألاَغا ٝالٟاٖلت في بٖضاص مُثا ١الح٨م الغاقض للماؾؿاث في الجؼاثغ م٘ ألازظ بمباصت الح٨م
الغاقض اإلاٗخمضة مً َغ ٝمىٓمت الخٗاون والخىمُت الا٢خهاصًت يمً بنضاعها لٗام 2004باٖخباعه ؤهم
اإلاغاح٘ التي بؾخلهم منها ٞغٍ ٤الٗمل م٘ ؤزظه بٗحن الاٖخباع زهىنُاث اإلااؾؿت الجؼاثغٍت.
ووحه هظا اإلاُثا ١بهٟت زانت :٫
 مجمىٕ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الخانت. اإلااؾؿاث اإلاؿاهمت في البىعنت وجل ٪التي جتهُإ لظل.٪ 2.2ـ ـ عسض مححوى اإلايثاق ً:خًمً اإلاُثا ١حؼثحن هامحن ومالخ٤
الجزء ألاولً :ىضح الضوا ٘ٞالتي ؤصث بلى ؤن ًهبذ الح٨م الغاقض للماؾؿاث الُىم يغوعٍا في الجؼاثغ،
٦ما ؤهه) الجؼء ألاوً )٫غبِ الهالث م٘ بق٩الُاث اإلااؾؿت الجؼاثغٍت ،ال ؾُما اإلااؾؿت الهٛحرة
واإلاخىؾُت الخانت.
الجزء الثاني :وٍخُغ ١بلى اإلا٣اًِـ ألاؾاؾُت التي ًيبني ٖليها الح٨م الغاقض للماؾؿاثٞ .مً حهت،
ٌٗغى الٗال٢اث بحن الهُئاث الخىُٓمُت للماؾؿت (الجمُٗت الٗامت ،مجلـ ؤلاصاعة واإلاضًغٍت الخىُٟظًت(،
ومً حهت ؤزغيٖ ،ال٢اث اإلااؾؿت م٘ ألاَغا ٝالكغٍ٨ت ألازغي ٧البىى ٥واإلااؾؿاث اإلاالُت واإلامىهىن ؤو
ؤلاصاعة.
اإلاالحم :وٍسخخم هظا اإلاُثا ١بمالخ ٤ججم٘ في ألاؾاؽ ،ؤصواث وههاثذ ٖملُت ًم ً٨للماؾؿاث اللجىء
بليها بٛغى الاؾخجابت الوكٛا ٫واضح وص.٤ُ٢
 -3.2اإلابادئ ألاساسية للحىم الساشد
ً٣ىم الح٨م الغاقض للماؾؿت ٖلى ؤعبٗت مباصت ؤؾاؾُت هي( :میثا ١الح٨م الغاقض للماؾؿاث في
الجؼاثغ ،2009 ،نٟدت )66
 ؤلانصاف :الح٣ى ١والىاحباث الخانت باألَغا ٝالكغٍ٨ت ،و٦ظا الامخُاػاث والالتزاماث اإلاغجبُتبهمً ،جب ؤن جىػٕ بهىعة مىهٟت.
 الشفافية :الح٣ى ١والىاحباث ،و٦ظا الهالخُاث واإلاؿاولُاث اإلاترجبت ًٖ طلً ،٪جب ؤن ج٩ىنواضحت ونغٍدت للجمُ٘.
 اإلاساءلة :مؿاولُت ٧ل َغ ٝمدضصة ٖلى خضي بىاؾُت ؤهضا ٝمدضصة. اإلاحاسبة٧ :ل َغ ٝقغٍ٩ً ٪ىن مداؾبا ؤمام َغ ٝآزغ ًٖ الش يء الظي هى مؿاوٖ ٫ىه.78
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هظه اإلاباصت ألاعبٗت الٗاإلاُت حك٩ل م٣اًِـ جضٖم بًٗها البٌٗ ،ؤي ؤجها جُب ٤مٗا وبترابِٞ ،هي
لِؿذ ازخُاعٍت وال ًمٖ ً٨ؼلها ًٖ بًٗها البٌٗ ،بط حك٩ل »اإلاغب٘ السحغي« والظي ًجٗل مً الح٨م
الغاقض زُاع الٟىػ في ٧ل الٓغو.ٝ
ولخُبُ٢ ٤ىاٖض خى٦مت الكغ٧اث ؾِخُلب ألامغ مً الجماٖاث اإلادلُت ؤن ج٣ىم بيكغ وػٍاصة الىعي
في صواثغ الُ٣اٖحن الٗام والخام وؤحهؼة ؤلاٖالم ،بٟىاثض ومؼاًا خى٦مت الكغ٧اث وؤلاَاع اإلااؾس ي الالػم
لها .وَٗخمض هجاح في بجبإ مماعؾاث خى٦مت الكغ٧اث في الجؼاثغ ٖلى مضي احؿإ هُا٢ ١بىلها في مجخم٘
ألاٖما ،٫وهظا ًخُلب بخضار جدى ٫ز٣افي والتروٍج لحى٦مت الكغ٧اث وػٍاصة الىعي وبجبإ الضلُل
الجؼاثغي الخام بها.
بىاءا ٖلى ٢ىة الض ٘ٞالتي زل٣ها صلُل خى٦مت الكغ٧اث الجؼاثغي -الظي ؤَلٖ ٤ام  ، 2009و٢امذ
بىيٗه مجمىٖت ٖمل خى٦مت الكغ٧اث مخٗضصة ألاَغا ٝبالخٗاون م٘ وػاعة اإلااؾؿاث الهٛحرة و
اإلاخىؾُت و الهىاٖت الخ٣لُضًت ٢ ،امذ مجمىٖت ٖمل خى٦مت الكغ٧اث الجؼاثغٍت بةَال ١مغ٦ؼ "خى٦مت
الجؼاثغ في ؤ٦خىبغ  ، 2010بالجؼاثغ الٗانمت  .جإؾـ مغ٦ؼ "خى٦مت الجؼاثغ " لُ٩ىن بمثابت مىبر إلاؿاٖضة
الكغ٧اث الجؼاثغٍت ٖلى الالتزام بمىاص الضلُل ( بً الكُش ؾاعة وبً ٖبضالغخمان هاعٍمان) واٖخماص
ؤًٞل مماعؾاث خى٦مت الكغ٧اث الضولُت ،وع ٘ٞالىعي الجماهحري بدى٦مت الكغ٧اث وَٗخبر بَال١
اإلاغ٦ؼ ٞغنت حضًضة إلاجخم٘ ألاٖما ٫إلْهاع التزامه بخدؿحن البِئت الا٢خهاصًت في البالص ،وجدؿحن ُ٢م
الحى٦مت الضًم٣غاَُت بما ٞيها الكٟاُٞت ،واإلاؿاءلت ،واإلاؿاولُت.
 :3ثجسبة شسهة زويبة في ثطبيم حوهمة الشسوات
جإؾؿذ هظه الكغ٦ت الٗاثلُت في الجؼاثغ ٖام  1966لخهيُ٘ ألاٚظًت واإلاىخجاث الؼعاُٖت .ولخِؿحر
همىها٢ ،غعث الكغ٦ت ؤن جضزل ً قغٍ٩ا في اإلالُ٨ت ،و٧ان مً بحن قغوٍ ؤلاؾدثماع ؤن َلب الكغٍ٪
مً  NCAعوٍبت ؤن حٛحر ؤؾلىب الحى٦مت في الكغ٦ت .و٢ض ؤصث الخٗضًالث بلى ػٍاصة الاؾخ٣غاع والىمى في
الكغ٦ت مما ٖاص بالىٖ ٟ٘لى الكغ٦ت واإلاؿدثمغ.
حٗخبر  NCAعوٍبت واخضة مً ؤولى الكغ٧اث الجؼاثغٍت التي اٖخمضث ٢ىاٖض "الحى٦مت" التي جم بصزالها
ٖلى الهُٗض الضولي ،و٢ض ؾاهم عثِـ مجلـ بصاعة الكغ٦ت "ؾلُم ٖثماوي" بٟٗالُت في نُاٚت ٢ىاٖض
خى٦مت الكغ٧اث الجؼاثغٍت بط ٧اهذ قغ٦خه  NCAعوٍبت مىيىٕ "صعاؾت الحالت" مً َغ ٝماؾؿاث

« مجلة اإلالسيزي للدزاسات الاكحصادًة واإلاالية ،اإلاجلض، 3الٗضص  ،1خاص ،حاهٟي  » 2019م م92- 72:

78

ٖ٨ؿت ؤخالم

(مدى إميانية ثطبيم حوهمة الشسوات في الجزائس NCAزويبة نموذجا)

جابٗت إلصاعة الكغ ١ألاوؾِ وقما ٫بٞغٍُ٣ا ،بةقغا ٝماؾؿت الخمىٍل الضولُت ،الخابٗت إلاجمىٖت البى٪
الضولي.
ً٣ى ٫ؾلُم ٖثماوي الغثِـ الخىُٟظي للكغ٦ت » :لم ً ً٨باؾخُاٖخىا ؤن هضًغ الىمى الؿغَ٘ بطا لم
ه٣م بدىُٟظ ؾُاؾت خى٦مت عقُضة للكغ٧اث جغج٨ؼ ٖلى الكٟاُٞت واؾتراجُجُت الخىانل اإلاىٓم م٘
مسخل ٠ؤصحاب اإلاهالح بما ٞيهم الٗاثلت (مغ٦ؼ اإلاكغوٖاث الضولُت الخانت)2011 ،
.1.3الحعسيف بشسهة  NCAزويبة  NCAاإلاٗلباث الجضًضة الجؼاثغٍت هي ماؾؿت جخمثل ؤوكُتها
الغثِؿُت في الخهيُ٘  ،الخٗبئت والخٛلُ ٠وحؿىٍٖ ٤هحر الٟىا٦ه باؾم عوٍبت  ،ؤوكئذ في  02ماي
 1966مً َغٖ ٝاثلت ٖثماوي ،ج ٘٣في اإلاىُ٣ت الهىاُٖت للغوٍبت ،وهي جىْ ٠ؤ٦ثر مً 470
شخها وحكٛل مؿاخت بدىالي  1.2ه٨خاع.
ٖىضما اؾدثمغ نىضو ١الاؾدثماع الخام ٖ Africinvestام  2005في  NCAالغوٍبت َلب حُٛحراث
٦بحرة في خى٦مت الكغ٦ت ٦إؾلىب لحماًت ؤمىاله ،و٢ض ؤُٖذ هظه الخٗضًالث  Africinvestز٣ت ؤ٦بر في
اؾدثماعه ،بِىما ّ
خؿيذ  NCAعوٍبت مً هُ٩لها الضازلي ،وػاصث ز٣تها ووؾٗذ عؤؾمالها .
ً
٦ما ؤن الكغ٦ت ٧اهذ مً بحن الكغ٧اث اإلادلُت ال٣لُلت في الجؼاثغ التي جهضع ً
ؾىىٍا ،جًمً
ج٣غٍغا
زُت الكغ٦ت الخىؾُٗت وعئٍتها وؤع٢ام ؤعباخها وزؿاثغها ،و٦ظل ٪ماقغاث ألاصاء الغثِؿُت.
واؾخُاٖذ الكغ٦ت بهىعة ٞغٍضة في هظه الؿى ١وبسُى ؾاب٣ت إلاىاٞؿيها في مجا ٫الكٟاُٞت ؤن
جدٓى بث٣ت اإلاؿدثمغًٍ وججخظب اؾدثماعاث حضًضة .
 2.3ـ دزجة ثطبيم الحوهمة في شسهة  NCAزويبة
حٗخبر ال٣ىاٖض الخالُت ٖىهغا ؤؾاؾُا إل٢امت الحى٦مت الجُضة للكغ٧اث ،ومً زال ٫هظا الٗىهغ ؾيخُغ١
إلاضي جُبُ NCA ٤عوٍبت لهظه ال٣ىاٖض
أوال :النشس الجيد إلابادئ الحوهمة داخل اإلانظمة
 مً الىاخُت الخىُٓمُتٞ :ةن الكغ٦ت لضحها مسُِ جىُٓمي واضح م٘ الىن ٠الىُْٟي اإلاٟهلوٍضٖمها صلُل ؤلاحغاءاث والغ٢ابت الضازلُت الغؾمُت
 مً الىاخُت الث٣اُٞت :ؤحغث بٗثت لخُُ٣م مضي وكغ مباصت الحى٦مت مً ٢بل ٞغ ١مً الكغ ١ألاوؾِوقما ٫ؤٞغٍُ٣ا ،ماؾؿت الخمىٍل الضولُت (مجمىٖت البى ٪الضولي) م٣ابالث ٞغصًت م٘ ؤلاصاعة الٗلُا
 NCAعوٍبت ،عؤي الاؾدكاعٍىن ٖ٣بها جىٞغ مؿخىي حُض مً الىعي ،وؤونىا بمىانلت حٗلُم مباصت
"خى٦مت الكغ٧اث" التي اٖخمضتها الكغ٦ت.
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ثانيا :أهمية دوز مجلس ؤلادازة
ُٞما ًخٗل ٤بخٗغٍ ٠ؤصواع ومؿاولُاث ؤًٖاء "مجلـ ؤلاصاعة"ٞ ،ةن الكغ٦ت لضحها الثدت جىُٓمُتصازل اإلاجلـ بىاء ٖلى جىنُت مً ٞغ ١جابٗت  MENA ٫الكغ ١ألاوؾِ وقما ٫ؤٞغٍُ٣ا خى٦مت
الكغ٧اث مً اإلااؾؿت اإلاالُت الضولُت (مجمىٖت البى ٪الضولي) .الخدضًض الىاضح لضوع اإلاجلـ،
والٟهل بحن وُْٟت اإلاضًغ الٗام ووُْٟت عثِـ اإلاجلـ ؤلاصاعة مىظ ٖام .2003
 ُٞما ًخٗل ٤بخ٩ىًٍ "مجلـ ؤلاصاعة" ،جخمخ٘ الكغ٦ت بخمثُل مىؾ٘ إلامثلي اإلاؿاهمحن وؤلاصاعةٞ ،هىًخ٩ىن مً ًٖ 11ىا جيخسبهم الجمُٗت الٗامت الٗاصًت التي ٖ٣ضث في ً 7ىهُى  2010إلاضة  6ؾىىاث.
اهخسب مجلـ ؤلاصاعة مً بحن ؤًٖاثه الؿُض ؾلُم ٖثماوي عثِؿا في احخماٖه الظي ٖ٣ض في هٟـ
الُىم .وٍخ٩ىن مجلـ ؤلاصاعة مً زالزت ؤًٖاء في بصاعة الكغ٦ت  ،مً ؾخت ؤًٖاء ًمثلىن اإلاؿاهمحن
وازىحن مً اإلاضًغًٍ اإلاؿخ٣لحن  ،واخض منهم ًدًغ ٦مغا٢ب و٢ض ؤو٧لذ ألاماهت الٗامت للمجلـ بلى
م٨خب مداماة مؿخ٣ل٦.ما ًمثل بٌٗ ؤًٖاء  NCAعوٍبت في مجالـ بصاعة الكغ٧اث ألازغي..
 ُٞما ًخٗل ٤بإصاء اإلاجلـ ،هظا ألازحر ًجخم٘ ٖلى ألا٢ل مغة واخضة في الؿىت مً زال ٫صٖىة عؾمُتً
م٘ وي٘ حضو ٫ؤٖما ٫مؿب٣ا.
ًخ٩ىن الاحخمإ الٗام مً اإلاؿاهمحن ؤو ممثليهم ال٣اهىهُحن  ،حٗ٣ض الاحخماٖاث الٗامت الٗاصًت وٚحر
الٗاصًت و٣ٞا لل٣اهىن الخجاعي والىٓام ألاؾاس ي للكغ٦ت  .ججخم٘ الجمُٗت الٗامت الٗاصًت ٧لما ٧ان طل٪
ً
يغوعٍا ومغة واخضة ٖلى ألا٢ل ٧ل ٖام زال ٫ألاقهغ الؿخت الخالُت لنهاًت الؿىت اإلاالُت ،ؤما الجمُٗت
الٗامت ٚحر الٗاصًت ٞخجخم٘ ٧لما ٧ان طل ٪يغوعٍا إلاىا٢كت حمُ٘ ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بخٗضًل الىٓام
ألاؾاس ي.
٦ما ًم ً٨ؤن ً٩ىن الاحخمإ بُلب مً ٢بل اإلاض٣٢حن ال٣اهىهُحن ؤو مً ٢بل ممثل مٗحن بإمغ مً
اإلاد٨مت.
حٗ٣ض الاحخماٖاث الٗامت زال ٫النهاع وفي الى٢ذ وفي اإلا٩ان اإلاكاع بلُه في الضٖىة للحًىع خؿب حضو٫
الاٖما .٫هظا ألازحر ال ًم ً٨حٗضًلها جدذ ؤي ْغ ٝمً الٓغو ، ٝختى في خالت جإحُل الاحخمإ ٦ما ال
ًجىػ الاحخمإ للخضاو ٫بكإن بىض لم ًخم حضولخه في حضو ٫ألاٖما.٫
ًخم بوكاء الضٖىاث للجمُٗاث الٗامت َ ًٖ ،غٍ ٤بقٗاع ًضعج في صحُٟت ماهلت لخل٣ي بٖالهاث ٢اهىهُت
في هُا ١ازخهام اإلا٨خب اإلاسجل للكغ٦ت وبإي وؾُلت وكغ ٖ ،لى ألا٢ل ٢بل ً 35
ًىما مً جاعٍش
الاحخمإً .خم ججضًض ؤلاقٗاع ٢بل زماهُت ( )8ؤًام ٖلى ألا٢ل مً جاعٍش الاحخمإ .وفي بَاع مماعؾاث
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الجُضة للحى٦مت  ،جسُِ الكغ٦ت  ،باإلياٞت بلى وكغ في صحُٟت ماهلت  ،ليكغ بقٗاع الضٖىة ٖلى
مىٗ٢ها ٖلى الاهترهذ.
 ومً خُث اللجان الهاصعة ًٖ اإلاجلـ :ؤوكإث الكغ٦ت لجىت الاؾتراجُجُت والاؾدثماع مىظ صزى٫نىضو ١الاؾدثماع الخام ؤلا٢لُمي  . Africinvestاللجان ألازغي للمجلـ ؤوكئذ مىظ  ،2010وحكمل:
لجىت اإلاغاحٗت ،لجىت الترقُذ ،لجىت الخٗىًٍاث ولجىت ألازال ١والبِئت والخىمُت اإلاؿخضامت.
بن ٖمل الكغ٦ت ًسً٘ ل٣ىاٖض خى٦مت الكغ٧اث التي جضٖى بلى جىُٟظ اللجان اإلاسههت اإلاىبث٣ت ًٖ
اإلاجلـ  ،و٧ل منها له مهمت مدضصة ،جخمثل مهام هضه اللجان في:
ؤ -لجىت ؤلاؾتراجُجُت:
جم بوكاء لجىت الاؾتراجُجُت في ٖام  ،2005وججخم٘ ٧ل قهغ بضٖىة مً الغثِـ الخىُٟظي وججم٘ ب ٦باع
اإلاؿاولحن الخىُٟظًحن للكغ٦ت و٦ظل ٪الخبراء اإلاؿخ٣لحن .اإلاهام الغثِؿُت للجىت الاؾتراجُجُت هي:
 مخابٗت الخىحهاث التي جمذ مىا٢كتها وحسجُلها في مدايغ الاحخماٖاث ال٣ضًمت ؛ بٖضاص ال٣غاعاث الاؾتراجُجُت التي ًخٗحن ج٣ضًمها بلى مجلـ ؤلاصاعة ؛ مخابٗت بهجاػاث الكهغ واإلا٣اعهت م٘ الٟتراث الؿاب٣ت واإلاحزاهُت.ًغؤؽ هظه اللجىت حان بُحر صًمىهخالُ ، ٠الظي ٌٗمل م٘  NCAعوٍبت ٖلى اؾتراجُجُت الخىمُت أل٦ثر مً
زالر ؾىىاث .م٘ ؤ٦ثر مً ٖ 40اما مً الخبرة في اإلاجمىٖاث اإلاغمى٢ت والٗاإلاُت مثل  Danoneو ، Henkel
ؾىاء في ألاؾىا ١الىاضجت ؤو في الضو ٫الىاقئت  ،الؿُض  DEMONTALIVETهى زبحر مٗتر ٝبه في
اإلاىخجاث الاؾتهالُ٦ت.
ب -لجىت اإلاغاحٗت :جم حُٗحن لجىت اإلاغاحٗت في ٖام  2010وطل ٪بهض ٝجىحُه وُْٟت اإلاغاحٗت الضازلُت
للكغ٦ت والخٟاٖل م٘ اإلاغاحٗحن الخاعحُحن للكغ٦ت.
جم بوكاء لجىت اإلاغاحٗت في ٖام  2010لإلقغاٖ ٝلى وُْٟت اإلاغاحٗت الضازلُت للكغ٦ت والخٟاٖل م٘
اإلاغاحٗحن الخاعحُحن للكغ٦ت ،وج٣ضم ج٣اعٍغها وهخاثج ؤٖمالها إلاجلـ ؤلاصاعة ،وهي ٖباعة ًٖ خل٣ت الهلت
بحن ؤلاصاعة الخىُٟظًت ومجلـ ؤلاصاعة في ألامىع التي جضزل في ازخهانها.
ًغؤؽ هظه اللجىت الؿُض مهضي ٚغبي  ،مداؾب ٢اهىوي ومغاح٘ ؾاب٦ ٤بحر في بغاٌـ ووجغهاوؽ ٧ىبغػ.
الؿُض ٚاعبي هى ًٖى في مجلـ بصاعة  NCAعوٍبت وهى ًٖى في مجلـ بصاعة ؤعب٘ قغ٧اث حؼاثغٍت
زانت ؤزغي.
ج -لجان اإلاجلـ ألازغي :جم بوكاء لجان ؤزغي مىبث٣ت ًٖ مجلـ ؤلاصاعة وهي:
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لجىت الترقُذ :مهمت هظه اللجىت إلاغاحٗت الخُِٗىاث في اإلاىانب الغثِؿُت في الكغ٦ت.
لحهت الجٗوﯾياث :مهمت ھظه اللحهت معاحٗت حٗىًٍاث اإلاضعاء الخىُٟضًحن الغثِؿُحن في الكغ٦ت وا٢تراح
إلاجلـ ؤلاصاعة اإلاٛلٟاث الؿىىٍت لجمُ٘ اإلاىْٟحن.
لجىت ألازالُ٢اث والبِئت والخىمُت اإلاؿخضامت٦ :ما ًىحي الاؾم ،هظه اللجىت بغثاؾت الؿُضة هاصًا ٞغخاث
 ،مهمتها الضٖىة بلى يمان ٢ىاٖض ألازال ١وخماًت البِئتً .جب ؤلاقاعة هىا بلى ؤن الكغ٦ت ٢ض خهلذ
ٖلى الجاثؼة الىَىُت للبِئت في ًىهُى  2008وهي خانلت ٖلى قهاصة ألاًؼو .14001
ثالثا :وجود هييل السكابة ؤلادازية
ُٞما ًخٗل ٤بةصاعة اإلاساَغ ،الكغ٦ت مضٖىمت مً م٨خب  C2Aالظي ًجغي مهام مغاحٗت الدكُٛلُتللخٗغٖ ٝلى اإلاساَغ الىاحمت ًٖ الخُبُٚ ٤حر الؿلُم لضلُل ؤلاحغاءاث والغ٢ابت الضازلُت.
و٢ض خضصث الكغ٦ت ٖىامل الخُغ في زالر ؤهىإ مً اإلاساَغ:
ؤ ـ اإلاساَغ اإلاخٗل٣ت بالخمىًٍ
-

ٖملُت ؾلؿلت الخمىًٍ ألاولُت  ،ي ٠بلى صلٖ ٪ملُت الاؾخحراص اإلاٗ٣ضة  ،ألامغ الظي ًخُلب مخابٗت
ناعمت هٓغا ل٨ثرة اإلاٗامالث اإلاىعصًً ألاحاهب.

 مساَغ اإلاسؼوهاث الىاحمت ًٖ ٞتراث ػمىُت َىٍلت وؿبُا إلًها ٫اإلاىاص الخام وه٣لهاً ،خم جس٠ُٟهظا الخُغ مً زال ٫ؾُاؾت الخمىًٍ الحظع للكغ٦ت ٖلى ؤؾاؽ مسؼون ألامان مً اإلاىاص ألاولُت
الظي ًلبي خىالي ؾخت ؤؾابُ٘ مً ؤلاهخاج مً اخخُاحاتها .
 ٢ض ً٩ىن ج٣لب ؤؾٗاع الؿل٘ في ألاؾىا ١الضولُت الؿبب في اهسٟاى هىامل الغبذ.وٍىاحه هظا الخُغ ًٖ َغٍ ٤جى ٘٢ألاؾٗاع وهضا بًٟل اإلاٗغٞت الجُضة جُىع ؤؾىا ١ألاوعا ١اإلاالُت
و٦ظلٖ ٪ال٢اث الث٣ت التي ؤوكئذ ٖلى مضي ؾىىاث ٖضًضة بحن  NCA-Rouibaومىعصحها الغثِؿُحن.
ب ـ اإلاساَغ الهىاُٖت
 مؿاخت ألاعى الهٛحرة وؿبُا وهضعة ألاعاض ي في مىُ٣ت الغوٍبت الهىاُٖت خض بك٩ل ٦بحر
بم٩اهُاث الخىؾ٘ ٖلى هٟـ اإلاىً .٘٢خم جس ٠ُٟهظا الخُغ مً زال:٫
 جىٞحر مىهت لىحؿدُت ألخضر الخ٣ىُاث اإلاثبخت مىظ  2007بلى زالزت ؤيٗا ٝؾٗت الخسؼًٍ ل٩ل
متر مغب٘ باإلا٣اعهت م٘ اإلاىهاث ال٨الؾُُ٨ت.
 الخد٨م في جض٣ٞاث ؾلؿلت الخمىًٍ التي ؤصث بلى ج٣لُل ؤو٢اث اهخٓاع اإلاىخج النهاجي في اإلاى ٘٢بلى
اإلاؿخىي ألامثل .
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 بم٩اهُاث الخىؾ٘ بلى مى ٘٢زاعجي.
 صعحت الخد٨م الهىاعي للىُا PET ١لم جهل بٗض بلى مؿخىي الىع ١اإلا٣ىي مً خُث بهخاج
الخغصة.
ًخم جس ٠ُٟهظا الخُغ مً زال ٫الخ٣ضم اإلالحىّ مىظ بضاًت بغهامج الترُ٢ت مً زِ  PETبضؤث في ٖام
 2012والتي ؤصث في ٖام  2013بلى اؾدبضا ٫الخِ ال٣ضًم ًٖ َغٍ ٤زِ حٛلُ ٠حضًض مٗ٣مت.
ج ـ اإلاساَغ اإلاخٗل٣ت باإلاىاٞؿت Mال ًم ً٨اؾدبٗاص ونى ٫ماع٧اث الٗهاثغ اإلاخٗضصة الجيؿُاث بإؾٗاع
مىاٞؿت .وم٘ صلٞ ٪الؿمٗت الجُضة  '' ٫عوٍبت '' في الجؼاثغ والخىخُض اإلاؿخمغ والهام ألؾهمها في الؿى١
حك٩ل خىاحؼ ٢ىٍت ؤمام اإلاىاٞؿت.
 جىاحه الكغ٦ت ب٣ىة مىاٞؿت ٚحر عؾمُتً ،خم جس ٠ُٟهظا الخُغ مً زال ٫حهىص الجىصة،باإلياٞت بلى الخُىعاث ألازحرة والخُٛحراث اإلاخىٗ٢ت في الدكغَٗاث الجؼاثغٍت إلا٩اٞدت الخجاعة ٚحر
الغؾمُت.
 مً خُث وُْٟت الخض ٤ُ٢الضازلي اإلاىحىصة صازل الكغ٦ت وٞغ ١الخض ٤ُ٢الضازلي ٞهي جٟ٨ل خؿًالامخثا ٫الؿلُم إلحغاءاث الغ٢ابت وهي ؤًًا مؿاولت ًٖ يمان الجىصة .مضًغٍت اإلاغاحٗت والغ٢ابت
الضازلُت لضي قغ٦ت  NCAعوٍبت جابٗت هغمُا لإلصاعة الٗلُا ووُُْٟا للجىت اإلاغاحٗت.
 ُٞما ًخٗل ٤باإلاغاحٗت الخاعحُت  ،خؿاباث الكغ٦ت ًخم جض٣ُ٢ها مً ٢بل مغاح٘ خؿاباث مؿخ٣لًٖ َغٍ ٤م٨خب مغاحٗت الحؿاباث اإلاؿخ٣لتٌٗ .حن إلاضة 3ؾىىاث جخجضص مغة واخضة و٣ٞا ألخ٩ام
ال٣اهىن  01-10مً ً 29ىهُى .2010
٦ما حٗخمض الكغ٦ت ٖلى اؾدكاعة اإلا٩اجب الخالُت:
اإلا٨خب

هىٕ اإلاغا٣ٞت

Loyrette Nouvel GIDE

ؤماهت مجلـ ؤلاصاعة  ،مغا٣ٞت ٢اهىهُت واؾتراجُجُت

TÜV

بوكاء ونُاهت هٓام بصاعةالجىصة والبِئت

Technip

جدؿحن مىهت اللىحؿدُاث.

C2A

جىُٟظ الىٓام اإلاداؾبي واإلاالي الجضًض والخض ٤ُ٢الدكُٛلي.

NEXT STEP

هٓام الخٗىٌٍ وبحغاءاث بصاعة اإلاىاعص البكغٍت.

Alti Conseil & Ingénierie

مغاحٗت هٓام اإلاٗلىماث

اإلاصدزNotice d’information NCA-Rouiba2013, P85 .:
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مً خُث الخسُُِ والغنض ،قغٖذ الكغ٦ت مىظ ٖام  ،2005عؾمُا ،في اإلاىا٣ٞت ٖلى محزاهُتها الؿىىٍتمً ٢بل "مجلـ ؤلاصاعة" و ؤًًا مىا٢كت الازخالٞاث م٣اعهت باإلهجاػاث التي خ٣٣تها وجدلُلها بُغٍ٣ت
عؾمُت .وباإلياٞت بلى طلٖ ،٪لى ٚغاع الؿُاؾت الٗامت للكغ٦ت ٞإو ٫زُت ٖمل ويٗذ في ٖام 2005
بمىاؾبت صزى ٫نىضو ١الاؾدثماع الخام ؤلا٢لُمي في عؤؾما ٫الكغ٦ت للؿىىاث مً  2006بلى .2010
زُت الٗمل الثاهُت ،حُٛي الٟترة مً  2012بلى .2016
زابعا :وجود كواعد واضحة للسلون ثجاه حملة ألاسهم
مً خُث نى٘ ال٣غاع :و٣ٞا ألخ٩ام ٢اهىن الخجاعة الجؼاثغي ،حمُ٘ ال٣غاعاث الغثِؿُت ًخم مىا٢كتهاواٖخماصها مً ٢بل احخماٖاث الجمُٗت الٗامت للمؿاهمحن.
 اإلاكاع٦ت في الاحخماٖاث :لجمُ٘ اإلاؿاهمحن الح ٤في خًىع احخماٖاث الجمُٗت الٗامت.مً خُث بصاعة جًاعب اإلاهالح :حمُ٘ اإلاٗامالث م٘ ألاَغا ٝطاث الهلت جسً٘ إلاىا٣ٞت اإلاؿاهمحنوجسً٘ لخ٣غٍغ زام مً مغا٢ب الحؿاباث.
خامسا :الشفافية ونشس اإلاعلومات الجيدة
مً خُث الكٟاُٞت NCA :عوٍبت ومىظ وكإتها ٖملذ ٖلى اخترام اللىاثذ والخىُٓماث الجؼاثغٍت لدؿُحرخؿاباتها والىٞاء بالتزاماتها اإلاخٗل٣ت بخ٣ضًم الخ٣اعٍغ لإلصاعاث الًغٍبُت.
مً الؿىت اإلاالُت  2010وو٣ٞا للمخُلباث ال٣اهىهُت طاث الهلت ٖ ،لى وحه الخهىم ؤخ٩ام اإلااصة 62
مً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلُت لٗام  ، 2008اٖخمضث NCA-Rouibaعؾمُا الىٓام اإلاداؾبي واإلاالي الجضًض.
مً خُث وكغ اإلاٗلىماث للجمهىع :مىظ ٖام  ، 2003بضؤث قغ٦ت  NCAعوٍبت في وكغ ج٣غٍغ ؾىىي مماٌؿمذ بالخىانل الىاضح والٟٗا ٫ما بحن اإلاؿاهمحن ،والٗاملحن ،واإلاؿدثمغًٍ.
٦ما ٢امذ قغ٦ت  NCAعوٍبت بىي٘ ؾُاؾت زانت باإلٞهاح والكٟاُٞت و٣ٞا إلاخُلباث الىٓام
اإلاداؾبي اإلاالي وال٣ىاهحن اإلاىٓمت ،ووؿدك ٠طل ٪مً زال:٫
التزام الكغ٦ت بةٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت ؤلالؼامُت و ٤ٞالىٓام اإلاداؾبي اإلاالي واإلاخمثلت في اإلاحزاهُت ،حضو٫
خؿاب الىدُجت ،حضو ٫ؾُىلت الخؼٍىت ،حضو ٫حٛحر ألامىا ٫الخانت ،باإلياٞت بلى اإلاالخ ٤التي
جخًمً قغح الٗىانغ الىاعصة في ال٣ىاثم اإلاالُت وٍخم وكغها للجمهىع صون جإزحر ًٖ َغٍ ٤مىٗ٢ها
ؤلال٨ترووي٦ ،ما ًخم وكغ ج٣غٍغ اإلاغاح٘ الخاعجي وج٣غٍغ مجلـ ؤلاصاعة.
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ج٣ىم بةٖضاص ووكغ ٢ىاثم مالُت صوعٍت هه ٠ؾىىٍت وج٩ىن مهاص٢ت مً َغ ٝاإلاغاح٘ الخاعجي ،التي
جهب في اججاه جد ٤ُ٣الكٟاُٞت وجىٞحر مٗلىماث مداؾبُت لٟتراث مخ٣اعبت وبهىعة مؿخمغة ما
ٌؿاٖضهم ٖلى اجساط ٢غاعاث مىاؾبت وجس ٌُٟصعحت ٖضم الخإ٦ض .
وج٣ىم الكغ٦ت بيكغ ج٣غٍغها الؿىىي والبُاهاث اإلاالُت ٖلى مىٗ٢ها ٖلى الاهترهذ و ٖلى مؿخىي اإلاجلـ
الىَني للسجل الخجاعي .
وَٗخبر ألاصاء اإلاالي مً الٗىامل الغثِؿُت لجظب الاؾدثماعٚ ،حر ؤهه ًجب بًها ٫اإلاٗلىماث الخانت
بالكغ٦ت بإؾلىب واضح وقٟاٌ ٝؿاٖض الىاؽ ٖلى ج٣ضًغ وجُُ٣م ما لضي الكغ٦ت NCA .عوٍبت ٧اهذ مً
ج٣غٍغا ً
بحن الكغ٧اث اإلادلُت ال٣لُلت في الجؼاثغ التي جهضع ً
ؾىىٍا ،جًمً زُت الكغ٦ت الخىؾُٗت وعئٍتها
وؤع٢ام ؤعباخها وزؿاثغها ،و٦ظل ٪ماقغاث ألاصاء الغثِؿُت ًٖ َغٍ ٤حضاو ٫وعؾىم بُاهُت بدُث
حؿاٖض ٖلى الٟهم الجُض لها .
مً خُث وكغ اإلاٗلىماث إلاؿاهميها ومىْٟيها :اٖخمضث الكغ٦ت ؾُاؾت الكٟاُٞت مً زال ٫ج٣اؾمألاهضا ٝوؤلاهجاػاث الؿىىٍت م٘ مؿاهميها ومىْٟيها.
 : 4آلاليات اإلالترحة من أجل ثفعيل حوهمة الشسوات في الجزائس
تهض ٝآلالُاث ألاؾاؾُت الٗملُت لضٖم وجُٟٗل ؤلاٞهاح والكٟاُٞت بلى يغوعة جُبُ ٤مٟهىم خى٦مت
الكغ٧اث والاعج٣اء بجىصة اإلاداؾبت واإلاغاحٗت وؾً الدكغَٗاث اإلاىٓمت وجُٟٗل اإلاؿاءلت لإلصاعة.
وثحمثل آلاليات اإلالترحة فيما ًلي:
أ-آلاليات الحنظيمية الخشسيعية:
-1

بنضاع حكغَٗاث زانت بدى٦مت الكغ٧اث ج٩ىن ٢ىاٖضها آمغة ال ًم ً٨ؤلاجٟاٖ ١لى مسالٟتها

جدذ َاثلت الٗ٣ىباث اإلاالُت  ،ول ً٨جُب ٤بهىعة جضعٍجُت هٓغا للمغخلت التي ًمغ بها الا٢خهاص الىَني
و لهكاقت اإلااؾؿاث و الكغ٧اث الا٢خهاصًت في الجؼاثغ ٚ ،حر ؤن هجاح خى٦مت الكغ٧اث حٗخمض ٖلى
ا٢خىإ ؤلاصاعة الٗلُا واإلاؿاهمحن بجضوي جىُٟظ جل ٪ال٣ىاٖض.
-2

الاهخمام بةنضاع الدكغَٗاث اإلاسخلٟت والخانت بدىُٓم الكغ٧اث ،البىى ،٥البىعنت ،ال٣اهىن

الخجاعيٚ ،ؿل ألامىا ٫وم٩اٞدت الاخخ٩اع جضٖم خى٦مت الكغ٧اث ومغجبُت باإلٞهاح والكٟاُٞت
٦خدضًض الحض ألاصوى مً ؤلاٞهاح الىاحب للحٟاّ ٖلى ؾالمت الؿى ١اإلاالي ،و٦ظل٢ ٪ىاٖض الُ٣ض
وؤلاٞهاح بالبىعنت باإلياٞت بلى بنضاع مجمىٖت ٢ىاهحن الٛاًت منها جد ٤ُ٣ؤ٦بر ٢ضع مً الكٟاُٞت في
الؿى ١اإلاالي وؤًٞل اإلاماعؾاث الضولُت.
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 -3بوكاء لجىت ٖلى مؿخىي الؿى ١اإلاالي جسخو باإلقغا ٝو الغ٢ابت ٖلى جُبُ ٤الكغ٧اث الكٟاُٞت
وؤلاٞهاح ،وؤلاٞهاح ًٖ مضي الالتزام بدكغَٗاث خى٦مت الكغ٧اث ؤي ما جم جُبُ٣ه وما لم
ًُب ٤وؤؾباب طل. ٪
ب-آلاليات ألاوادًمية:
ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤ألا٧اصًمُحن مً طوي الاهخمام باإلاداؾبت واإلاغاحٗت ٖبء الخُىٍغ اإلاؿخمغ في بغامج
الخٗلُم في مغخلتي الخضعج والضعاؾاث الٗلُا ،وطل ٪لخ٩ىًٍ مداؾب ومغاح٘ ماهل الخإهُل ال٩افي واإلاالثم.
وٍم ً٨جدضًض صوع ألا٧اصًمُحن في جُٟٗل صوع خى٦مت الكغ٧اث في زالر آلُاث ؤؾاؾُت هي:


جُىٍغ بغامج الخٗلُم اإلاداؾبي وجىحُه البدىر اإلاداؾبُت لحل مكا٧ل الحى٦مت وبغامج الخٗلُم

اإلانهي اإلاؿخمغ.


يغوعة ٖ٣ض اإلااجمغاث في مجا ٫خى٦مت الكغ٧اث وصوعها في جدؿحن اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت مً

زال ٫ؤلاٞهاح الجُض م٘ التر٦حز ٖلى مىا٢كت واُٗ٢ت لًُ٣ت صوع الحى٦مت في الٗمل بةيٟاء الث٣ت ٖلى
ؤلاٞهاح اإلاداؾبي مً حهت ،وػٍاصة بم٩اهُت اٖخماص ؤصحاب اإلاهلحت في الكغ٧اث ٖلى اإلاٗلىماث
اإلاداؾبُت التي ًىنلها هظا ؤلاٞهاح مً هاخُت ؤزغي٦ ،ما ًم ً٨ؤن جغ٦ؼ ٖلى صوع اإلاغاحٗت في يمان
حىصة الخ٣اعٍغ اإلاالُت ومً زم خماًت مهالح ؤصحاب اإلاهلحت.


يغوعة جد ٤ُ٣الخ٩امل بحن الجامٗاث في مجا ٫الحى٦مت ،وطل ٪مً زال٣ٖ ٫ض وعف الٗمل

اإلاكتر٦ت بحن الجامٗاث ألٚغاى جُىٍغ م٣غعاث اإلاداؾبت واإلاغاحٗت مً مىٓىع خى٦مت الكغ٧اث.
د-آلاليات العملية على مسحوى الشسوات


جشىيل هيئة الحوهمة ولجنة النزاهة :بدُث تهخم هُئت الحى٦مت بمضي جُبُ ٤الحى٦مت في

الكغ٦ت وؤلاقغاٖ ٝلى ٖملُت بٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت وؤلاٞهاح ٖنها  ،وحٗمل ٖلى الخهضي للمكا٧ل
اإلاالُت والخٛلب ٖليها في خا ٫خضوثها ،ؤما لجىت الجزاهت ٞخٗمل ٖلى جىمُت اإلاماعؾاث ؤلاصاعٍت ألازالُ٢ت
والالتزام بالُ٣م في ؤصاء الىْاث ٠اإلاسخلٟت التي ج٣ىم بها الكغ٦ت ،باإلياٞت بلى مٗالجت الحاالث
الخإصًبُت اإلاسخلٟت و٦ظل ٪ؾىء اؾخسضام الؿلُت والٟؿاص ؤلاصاعي واإلاالي.


وطع آليات لحنفير الحوهمة على مسحوى الشسوات :جخًمً هظه آلالُاث ؤلاٖالن ًٖ

ألاهضا ،ٝألاهٓمت ؤلاقغاُٞت ،وؾُاؾاث ؤلاٞهاح وبحغاءاجه بُغٍ٣ت م٨خىبت ،باإلياٞت بلى الٗمل ٖلى
الخُبُ ٤الؿلُم إلاٗاًحر اإلاداؾبت واإلاغاحٗت وحٗمُ ٤مٟهىم اإلاؿاءلت.
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جمثل الىؾاثل وألاؾالُب والُغ ١والىاحباث واإلاؿئىلُاث اإلال٣اة ٖلى ٖاج ٤اإلاداؾب واإلاغاح٘

اإلاماعؽ للمهىت آلُاث مهىُت ٖملُت لها مؿاهماث بًجابُت في صٖم الضوع الحى٦مي ؤلاًجابي في جد٤ُ٣
ً
م٣خىٗا بإن
ؤلاٞهاح والكٟاُٞت وال ًم ً٨جد ٤ُ٣هظا الضوع ما لم ً٧ ً٨ل مً اإلاداؾب واإلاغاح٘ هٟؿه
صوعه الحى٦مي مغجبِ باؾخٗضاصه و٢ضعجه ٖلى بزغاء اإلاماعؾت اإلاهىُت الٗملُت وبزباث ؤن للمداؾبت
واإلاغاحٗت صوع خى٦مي ال ٚنى ٖىه ألصحاب اإلاهلحت في بيٟاء الث٣ت للمٗلىماث اإلاداؾبُت مً زال٫
ؤلاٞهاح الجُض الظي ًد ٤٣الكٟاُٞت.
 .5الخاثمة
مً زال ٫هضه الىع٢ت البدثُت خاولىا ببغاػ وصعاؾت ام٩اهُت جُبُ ٤خى٦مت الكغ٧اث في الجؼاثغ مً
زال ٫صعاؾت البِئت الا٢خهاصًت الجؼاثغٍت وؤهم مداوع ؤلانالح ؤلا٢خهاصًت ٦ما جىاولىا ؾُا ١الحى٦مت
في الجؼاثغ ومً زم جُغ٢ىا لخجغبت قغ٦ت عوٍبت في جُبُ ٤خى٦مت الكغ٧اث ،وفي ألازحر ٢مىا با٢تراح
بٌٗ آلالُاث الخىُٓمُت الدكغَُٗت ،ألا٧اصًمُت ،وآلُاث ٖلى مؿخىي الكغ٧اث والتي وٗخ٣ض ؤهه مً
زال ٫جُبُ٣ها ؾى ٝحؿهم وبك٩ل ٦بحر في جُٟٗل الحى٦مت في الجؼاثغ.
وٍم ً٨جلخُو ؤهم الىخاثج التي جم الخىنل بليها في:
ـ ـ ؤنبذ جُبُ ٤الحى٦مت اججاها صولُا ،والجؼاثغ لِؿذ بمٗؼ ًٖ ٫الٗالمٞ ،غٚبت منها في ػٍاصة
الخ٩امل الا٢خهاصي الٗالمي ٛ٦حرها مً الضو ٫الىامُت ،بظلذ مجهىصاث لبىاء اَاع ماؾس ي
لحى٦مت الكغ٧اث خُث ٖملذ ٖلى جدؿحن مىار ألاٖما ٫بها واهٟخاح ا٢خهاصها ،و٦ظا انضاع
مُثا ١الح٨م الغاقض ؾىت ٦ 2009مؿعى حهض ٝالى جُبُ ٤مباصت الحى٦مت ٖلى ؤعى الىا٘٢
ـ ـ حٗخبر  NCAعوٍبت واخضة مً ؤولى الكغ٧اث الجؼاثغٍت التي اٖخمضث ٢ىاٖض "الحى٦مت" التي جم
بصزالها ٖلى الهُٗض الضولي٧ ،ىجها ٧اهذ مىيىٕ "صعاؾت الحالت" مً َغ ٝماؾؿاث جابٗت
إلصاعة الكغ ١ألاوؾِ وقما ٫بٞغٍُ٣ا،بةقغا ٝماؾؿت الخمىٍل الضولُت ،الخابٗت إلاجمىٖت البى٪
ً
الضولي٦ ،ما ؤن الكغ٦ت ٧اهذ مً بحن الكغ٧اث اإلادلُت ال٣لُلت في الجؼاثغ التي جهضع ً
ؾىىٍا،
ج٣غٍغا
جًمً زُت الكغ٦ت الخىؾُٗت وعئٍتها وؤع٢ام ؤعباخها وزؿاثغها ،و٦ظل ٪ماقغاث ألاصاء الغثِؿُت.
في يىء الىخاثج التي جم الخىنل لها ﯾم ً٨ج٣ضﯾم الخىنُاث الخالیت:
 بنضاع حكغَٗاث زانت بدى٦مت الكغ٧اث جىٞغ بَاع حكغَعي و جُب ٤بهىعة جضعٍجُت الاهخمام بةنضاع الدكغَٗاث اإلاسخلٟت والخانت بدىُٓم الكغ٧اث ،البىى ،٥البىعنت ،و٢ىاهحنالخجاعةٚ ،ؿل ألامىا ٫وم٩اٞدت الاخخ٩اع لخضٖم حكغَ٘ خى٦مت الكغ٧اث.
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 بوكاء لجان ٖلى مؿخىي ألاؾىا ١اإلاالُت جسخو باإلقغاٖ ٝلى جُبُ ٤الكغ٧اث للحى٦متوباألزو إلابضؤ ؤلاٞهاح والكٟاُٞت.
 حكُ٨ل هُئت الحى٦مت ولجىت الجزاهت ٖلى مؿخىي الكغ٧اث. جُىٍغ بغامج الخٗلُم اإلاداؾبي وجىحُه البدىر اإلاداؾبُت لحل مكا٧ل الحى٦مت ،وٖ٣ض اإلااجمغاثفي مجا ٫خى٦مت الكغ٧اث م٘ التر٦حز ٖلى مىا٢كت واُٗ٢ت لًُ٣ت صوع الحى٦مت في الٗمل ٖلى الحض
مً اإلاكا٧ل اإلاداؾبُت.
 التر٦حز ٖلى ٖضالت ؤلاٞهاح والكٟاُٞت ويغوعة الالتزام بخُبُ ٤اإلاٗاًحر اإلاداؾبُت الخانت بظل٪والاهخمام باإلاالءمت الؼمىُت ؤي الخىُ٢ذ اإلاىاؾب في ٖغى اإلاٗلىماث والاهخمام باإلٞهاح الىنٟي
بجاهب ؤلاٞهاح اإلاالي الغ٢مي.
 ٖلى الكغ٧اث بنضاع وكغاث قهغٍت وؾىىٍت جخًمً مٗلىماث ٖامت ًٖ الكغ٦ت و٢غاعاث مجلـؤلاصاعة و٢ىاثمها اإلاالُت.
 وي٘ بَاع ٢اهىوي بلؼامي ٌؿاٖض ٖلى وكغ مٟهىم ؤلاٞهاح الال٨ترووي٦ ،هىعة ٗٞالت مً نىعؤلاٞهاح والكٟاُٞت التي جىٞغ ٞغنا مدؿاوٍت إلاؿخسضمي اإلاٗلىماث وفي الى٢ذ اإلاىاؾب ،والخىؾ٘
في مٟهىم الحى٦مت الال٨تروهُت .
 -6اإلاساجع اإلاعحمدة:
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:ملخص
تهدف هذه الدراضت الى ججيان مكهوم حويمت املئضطاث مً خالُ الخػزض الى بػع املكاهيم
 وأخزرا الخؼزم الى مخؼلثاث جؼثيهها، زم دراضت جؼثيهاتها غلى املطخوى الدولي،الىظزيت املخػلهت بها
.غلى املطخوى املحلي في الجشاتز
وجوصلذ الدراضت الى أن هىاى اصالحاث غديدة يجب غلى الجشاتز الهيام بها لخؼثيو جيد لحويمت
، وهذه الاصالحاث جخمحور حوُ اصالحاث مخػلهت ااسأضوام الي حػم قهها املئضطاث،املئضطاث
.اصالحاث جخػلو االجاهب املئضطاحي واصالحاث حػزيػيت وجىظيميت
 حويمت املئضطاث، الحويمت: الكلماث املفخاحيت
D79,G30 :JEL جصييف
Abstract:
This study aims at clarifying the concept of corporate governance
through exposure to some theoretical concepts related to it, then studying its
applications at the international level, and finally addressing the
requirements of applying them at the local level in Algeria.
The study found that there are many reforms that Algeria must undertake to
implement good corporate governance. These reforms focus on reforms
related to the markets in which the institutions operate, Institutional reforms
and legislative and regulatory reforms.
key words: Governance; Corporate Governance
Jel Classification Codes: D79,G30
all_benth@yahoo.fr :  لايمي، بً ثابذ عالل. د: * املئلل املزض
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.1امللدمت
أدث الػوملةةت وجحزي ةةز اض ةةوام الوػىيةةت ال ةةى ق ةةخس أبػةةاد جدي ةةدة للمئضط ةةاث جدةةيس له ةةا امٍاهي ةةاث
جحهيةةو أرةةةاه مذهلةةت ،لٌ هةةا فةةي هكةةظ الونةةذ غزطةةذ جلةةَ املئضطةةاث الةةى مىاقطةةت غزضةةت ،وأصةةثس
م ةةديزوها وػلم ةةون أه ةةح ملواجهإه ةةا يحخ ةةاجون ال ةةى مط ةةخوياث م ةةً رأص امل ةةاُ جخػ ةةدى امٍاهي ةةاث م ةةادر
الخموي ة الخهليديةةت .ونةةد أدث اسمةةاث املاليةةت اخزةةرة الةةى أن ج ةةثس غمليةةت جةةذ رأص املةةاُ اةةذلَ
الهدر املؼلو جدطم اهدر يثزر مً ال ػوةت والخحدياث ،خاصت وأن املطدثمزيً وأصحا رإوص
امةواُ وػلىةةون اوطةةوه أيهةةم ؾزةةر مطةةخػدون لخموية مئضطةةاث ب جدطةةم ادارتهةةا اممارضةةاث ضةةليمت
ج ةةئد ال ةةى جهلي ة ة احخمة ةةابث الكط ةةاد وضة ةةوه لادارة .وأصة ةةثس همهة ةةم اضا ة ة الخث ة ةةز الة ةةى مة ةةا وراه
الطخار ،الى الهواغد واملمارضاث الي حطزر بها املئضطاث او ما يؼلو غليح االحويمت املئضطاجيت.
واليوم أصثحذ أضاليب حويمةت املئضطةاث والية جخظةمً لاق ةاه والػةكاقيت ونيمةت املطةاهمزن
 ...امثاات م ؼلحاث غاثػت الاضخخدام في املئضطاث الدوليت والدوُ املخهدمت  ،يما أصثس غةدم
وجود مػايزر واضحت لحويمت املئضطاث وحطً ادارتهةا مل ةلحت أصةحابها موطةوغا جد ايةد أهميخةح
يوما بػد يوم خاصت االيطثت بنخ ةاديت الاهخهاليةت والىاميةت  ،وأدى طةػل الثهاقةت ال اصةت بهةذا
املكهةةوم ولاػةةار الخىظيهة لةةح الةةى جشايةةد الاهخمةةام اةةح فةةي الهؼةةاغزن ال ةةاص وحية الػةةام اململةةوى مةةً
ػزف الدولت.
و ادأث الجهود املثذولت لؿزص حويمت املئضطاث جخػدى الدوُ املخهدمت ،الى الدوُ الىاميت وهذا
للخوضةةؼ ال ة م للػةةزًاث املخػةةددة الجيطةةياث ،واهكخةةاه اضةةوام املاليةةت غلةةى أؾلةةب الةةدوُ خاصةةت
الي حػزف ااسأضوام الىاغئت .وًون  ،يما يهاُ  ،رأص املاُ جثان ،غلى الدوُ الىاميت أن جؤخذ في
الحطةةثان هةةذا املكهةةوم الجديةةد ،وان جةةدرى أهةةح لجةةذ رأص املةةاُ اجىر ة غلةةى مئضطةةاتها أن جةةدار
اه ةةدر ً ةافي وض ةةليم يظ ةةمً الحه ةةوم اضاض ةةيت سأص ةةحا رإوص ام ةةواُ ال ةةذيً ن ةةد يٍ ةةون غل ةةى بػ ةةد
آبف امياُ .
ولٍي جٍون للحويمةت املئضطةاجيت أزةز محطةوص فةي انخ ةاد الةدوُ الىاميةت وم هةا الجشاتةز ،ب اةد مةً
الهيةةام امجموغةةت مةةً لاصةةالحاث ولاج ةزاهاث ،جخػةةدى مجةةزد ج ةةديز الىمةةا

الجيةةدة مةةً الةةدوُ

املخهدمت ،والي حػم ا ةورة ػيثةت قههةا  ،الةى جوجيةح الاهخمةام هحةو اوػةاه املئضطةاث والدػةزيػاث
الطياضةيت والانخ ةاديت والهاهوهيةةت الية يجةز وطةةػها وقةو لالحخياجةاث ال اصةةت لٍة دولةت ،والية
حػؼي املئضطاث ضيئا مً املىاقطت غلى جذ ِرإوص امواُ.
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قمةةا هةةو مكهةةوم حويمةةت املئضطةةاث ؟ ومةةا ةةي آلياتهةةا ومحةةدداتها ؟ ومةةا ةةي أهةةم الىمةةا

املؼثهةةت فةةي

الدوُ املخهدمت ؟ وييل يمًٌ للجشاتز أن جهوم ااإلصالحاث الظزوريت لخؼثيهها محليا ؟
ه ةةذا م ةةا جح ةةاوُ لاجاا ةةت غلي ةةح ه ةةذه الورن ةةت الثحثي ةةت و ل ةةَ م ةةً خ ةةالُ الخؼ ةةزم الػىاص ةةز الزتيط ةةيت
الخاليت:
.I

لاػار الىظز لحويمت املئضطاث ؛

.II

جؼثيو حويمت املئضطاث غلى ال ػيد الػاله ؛

.III

مخؼلثاث لاصاله لخؼثيهها في الجشاتز.

 .Iإلاطار الىظري للحوكمت املؤصضاجيت
ف ةةي ه ةةذا الج ةةشه اوُ هخػ ةةزض ال ةةى مكه ةةوم حويم ةةت املئضط ةةاث وأهميخ ةةح وجؼ ةةوره الخ ةةاري ي و لية ةةاث
واملحدداث الي يمًٌ مً خاللها جحهيهح.
:1-Iمفهوم ووشأة حوكمت املؤصضاث
ان لكظ حويمت املئضطاث م درها امل ؼلح الاهجلز

corporate governanceويمًٌ حػزيكح اؤهح :

" مجموع ليةاث الخىظيميةت الية مةً غةايها الحةد والخةؤززر غلةى نةزاراث املطةزريً  ،والةخحٌم فةي جوجهةاتهم
وجثزن مجاُ صالحياتهم " )(Gérard CHARREUX , 1997, p. 1
جةةزجم امل ةةؼلح االلؿةةت الكزوطةةيت الةةى  ، gouvernement des entrepriseأمةةا االلؿةةت الػزةيةةت قهىةةاى
الػدية ةةد مة ةةً املهدرحة ةةاث :حٌة ةةم املئضطة ةةاث  ،حٌماهية ةةت املئضطة ةةاث  ،حايمية ةةت املئضطة ةةاث أو غة ةةدد مة ةةً
الث ةةدات اخ ةةزى مثة ة  :أض ةةلو ممارض ةةت ض ةةلؼت لادارة ااملئضط ةةاث  ،أض ةةلو لادارة املثل ةةى  ،الهواغ ةةد
الحايمت للمئضطاث  ،لادارة الر يهت وؾزرها .لًٌ بػد الػديد مً املػاوراث واملحاوبث خاصت امجمؼ
اللؿت الػزةيت الذ ي َ امل لحاث  ،جم الاجكام غلى م ؼلح حويمت املئضطاث .
ويةةزى بػةةع ال ن ةراه أن مكهةةوم حويمةةت املئضطةةاث" وػةةزر بػةةٍ غةةام الةةى مجموغةةت الهةةواهزن والهواغةةد
واملػايزر الي جحدد الػالنةت اةزن ادارة الػةزيت مةً هاحيةت واملمةولزن وأصةحا امل ةالح مةً هاحيةت أخةزى،
احيةةي يظةةمً املمولةةون حطةةً اضةةخؿالُ لادارة سأمةةوالهم وحػظةةيم رةحيةةت ونيمةةت أضةةهم الػةةزيت فةةي اجة
الؼوي  ،وجحهيو الزناات الكػالت غلى لادارة " (اىَ الاضٌىدريت ،9112 ،صكحت )74
ويةةدخ هةةذا املكهةةوم طةةمً الةةشخم مةةً اقٍةةار املخةةدقو مةةً الوبيةةاث املخحةةدة امزيٌيةةت ووجةةد صةةداه
اةةزن يثةةار املئضطةةاث وهةةو يزجةةؼ الةةى ههةةاع ن ةةديم حةةوُ ػثيػةةت وم ةةادر الطةةلؼت فةةي املئضطةةت ،ه ة ه ةةم
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املالى أم املطزيً ؟ ييل يمًٌ جمؼ وجىظيم غدد يثزةر مةً املطةاهماث املدػةدخت فةي نؼةب مػةزن للخةؤززر
غلى الاخخياراث الاضدراجيجيت ؟

زة ةةم جؼة ةةور ليخجة ةةاوس مجة ةةزد الػالنة ةةت الظة ةةيهت اة ةةزن املطة ةةزريًgestionnaires

 Lesواملط ة ةةاهمزن

Les

 actionnairesسأن املةةالى ليطةةو هةةم الؼةةزف الوحيةةد الةةذيً يهةةوم االزنااةةت ا ة أطةةل الةةى لةةَ الةةداتىزن
والشة ةةاتً واجة ةزاه والط ةةلؼاث الػمومي ةةت  ...أو م ةةا وط ةةه اؤص ةةحا امل ةةالح  . Stakeholdersوغل ةةى ه ةةذا
اضةةاص قحويمةةت املئضطةةاث امػىاهةةا اوضةةؼ وػةةم ًة الىظةةام الةةذ وطةةمس ملجمةةوع أصةةحا امل ةةالح
م ةةً مزانث ةةت جوجه ةةاث املئضط ةةت والط ةةزر به ةةا ال ةةى الىجاغ ةةت لخحهي ةةو اه ةةداف املط ةةؼزة وةاض ةةخػماُ وض ةةات
وآلياث محددة.
ويثزر م ؼلح حويمت املئضطاث بػع الؿموض لثالر أضثا رتيطيت مزجثؼت احدازت هذا الاصةؼاله.
الط ةةجب اوُ ه ةةو اه ةةح غل ةةى ال ةةزؾم م ةةً أن مظ ةةمون ه ةةذا امل ةةؼلح ويثز ةةر م ةةً ام ةةور املزجثؼ ةةت ا ةةح جزج ةةؼ
ج ةةذورها اول ةةى ال ةةى اداي ةةت اله ةةزن الخاض ةةؼ غػ ةةز .حي ةةي جىاولإه ةةا هظزي ةةت املػ ةةزوع وتػ ةةع هظزي ةةاث لادارة
والخىظةةيم،اب أن هةةذا الاصةةؼاله لةةم وػةةزف فةةي اللؿةةت الاهجلز يةةت  ،يمةةا أن مكهومةةت لةةم يثةةدأ يدثلةةور اب مىةةذ
نزاات غهديً أو زالزت غهود .ايىما يخمث الطجب الثاوي في غدم وجود حػزيل ناػؼ وواحد لهذا املكهوم
 ،قةالثػع يىظةز اليةح مةً الىاحيةةت الانخ ةاديت غلةى اهةح ليةت الية حطةاغد املئضطةت غلةى الح ةوُ غلةةى
الخموية ة  ،وجظ ةةمً حػظ ةةيم ز ةةزوة امل ةةالى واض ةةخمزارها ف ةةي اجة ة الؼوية ة  .آخ ةةزون وػزقوه ةةح م ةةً الىاحي ةةت
الهاهوهيت غلى اهح وػزر الى ػثيػت الػالناث الخػانديت مً حيي ًويها ًاملت أو ؾزر ًاملت  ،والي جحةدد
حهةوم وواجثةاث املطةةاهمزن وأصةحا امل ةةالح مةً جهةةت  ،واملطةزريً مةً جهةةت أخةزى .وقزيةةو زالةي يىظةةز
اليح مً الىاحيت الاجخماغيت واخالنيت مزيشيً غلى املطةئوليت الاجخماغيةت للمئضطةت فةي حمايةت حهةوم
انلي ةةت وص ةةؿار املط ةةاهمزن .وجحهي ةةو الخىمي ةةت الانخ ةةاديت غادل ةةت وحماي ةةت الثيئ ةةت .وأخز ةرا يزج ةةؼ الط ةةجب
الثالةةي فةةي ؾمةةوض ه ةةذا امل ةةؼلح لٍوهةةح مةةاساُ ف ةةي ػةةور الخٍةةويً وبسالةةذ يثز ةةر مةةً نواغةةده ومػةةايزره ف ةةي
مزحلت املزاجػت والخؼويز (ضميحت قوس  ،9112 ،صكحت )2
وة ةكت غامةت يمٌىىةا الهةةوُ أن حويمةت املئضطةاث ةةي حػثزةر واضةؼ يخظةةمً الهواغةد وممارضةاث الطةةوم
الي جحدد ييكيت اجخا املئضطاث لهزاراتها والػكاقيت الي جحدد لةَ ومةدى املطةاهلت الية يخظةؼ لهةا
مطةةزروها وموهكوه ةةا  ،وجخظ ةةمً أيظ ةةا موط ةةوغاث خاص ةةت اه ةةاهون املئضط ةةاث ون ةةواهزن الهي ةةد اثورص ةةت
اورام املالية ةةت واملػة ةةايزر املحاضة ةةجيت الي ة ة جؼث ةةو فة ةةي املػلومة ةةاث املكا ةةح غ هة ةةا ونة ةةواهزن مٍاقحة ةةت الكطة ةةاد
ونةواهزن لاقةالص وغةةدم املةالهة املاليةت  ،و ةةي جخظةمً اطةاقت الةةى هةذا الدػةزيػاث الحٍوميةةت الية يخػامة
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مػهةةا املطةةاهمون واملئضطةةاث وًة أصةةحا امل ةةالح  ،واهةةم مةةً لةةَ جخظةةمً ليةةاث الية يمٌةةً بهةةا
ح الر اغاث ازن مخخلل اػزاف.

وا ا احثى ةةا ف ةةي اداي ةةاث الانخ ةةاديت لحويم ةةت املئضط ةةاث هج ةةد أه ةةح ف ةةي غ ةةام  ً 0229ةةان ًة ة م ةةً Berle
و  Meansمة ةةً أوات ة ة مة ةةً جىة ةةاوُ نظة ةةيت ق ة ة امللٌية ةةت غة ةةً الدطة ةةيزر والي ة ة جحة ةةاوُ قههة ةةا آلية ةةاث حويمة ةةت
املئضطةةاث ضةةد الكجةةوة اةةزن مط ةةزر املئضطةةت ومالٌههةةا  ،مةةً ج ةزاه املمارضةةاث الطةةلثيت الي ة يمٌ ةةً أن
جظز ااملئضطت وةابنخ اد يٍ  .ويذلَ جؼزم ً  Mecklingو  Jensenفي غام  0241و  Famaفي غام
 0291الةةى مػةةٍلت الوًال ةةت  Problème d’agenceحيةةي أغةةاروا ال ةةى حخميةةت حةةدور ص ةزاع فةةي املئضط ةةت

غىةةدما يٍةةون هىةةاى ق ة اةةزن امللٌيةةت والدطةةيزر  ،والية جةةئد فةةي اخزةةر الةةى اةةزوس جٍةةاليل الوًالةةت Coûts
 d’agenceمً خالُ غملياث الزناات الي يكزطها املطاهمزن غلى املطزريً.
ونةةد أخةةذ هةةذا املكهةةوم مجةةاب أوضةةؼ غىةةدما جةةم جىةةاوُ الػالنةةت ليطةةذ اةةزن املطةةاهمزن واملطةةزريً قهةةؽ ،
واهمةةا الةةى الػالنةةاث الي ة جةةزةؽ اةةزن ً ة أصةةحا امل ةةالح  ، Stakeholdersقلهةةد جىةةاوُ  Williamsonفةةي
ضةىت  0291هظزيةت جٍةاليل ال ةكهاث او املػةامالث  Théorie des coûts de transactionالية جيػةؤ مةً
خةةالُ الػالنةةاث الخػانديةةت اةةزن ًة مةةً املطةةاهمزن والةةداتىزن واجةزاه واملةةورديً واملطةةزريً ...وجؼةةزم الةةى
لي ةةاث الخىظيمي ةةت الية ة حط ةةمس ادىظ ةةيم ًة ة ه ةةذه املػ ةةامالث م ةةً أجة ة جدهي ةةت الخٍ ةةاليل ال ةةى مط ةةخوياث
مىخكظت وةالخالي سيادة مزدوديت املئضطت )(Gérard CHARREUX , 1997, pp. 1653-1655
وند ادث الػوملت وجحزيةز اضةوام املاليةت الةى الاهخمةام أيذةر بهةذا املكهةوم لجلةب أينةر غةدد مةً املطةدثمزيً
الةةذيً وط ةةػون ال ةةى املئضط ةةاث الي ة جخمخ ةةؼ بهياً ة حويم ةةت ض ةةليمت  ،خاص ةةت بػ ةةد الايهي ةةاراث املالي ةةت الي ة
غزقإها مئضطاث غامليت ينرى .
 :2-Iأهميت حوكمت املؤصضاث:لهد حظيذ حويمت املئضطاث اهدر مً الاهخمام لم جًٌ لخحظى اح في
الػةةادة  ،لةةو ب حةةابث الكػ ة الي ة مىيةةذ بهةةا مئضطةةاث ينةةرى  ،والي ة لةةم جةةئزز قهةةؽ غلةةى مةةً لهةةم صةةلت
مثاغ ةةزة ااملئضط ةةاث املػىي ةةت أ املط ةةزريً واملط ةةاهمزن  ،ولٌ ةةم أيظ ةةا املخ ةةؤززيً اوجوده ةةا م ةةً محاض ةةثزن
وم ةةوهكزن وغم ةةاله وم ةةورديً والط ةةوم يٍ ة  ،وون ةةوع ح ةةابث حػذ ةةر غل ةةى وج ةةح ال

ةةوص ملئضط ةةاث اث

ضةمػت غامليةةت  ،يمئضطةةت  ، Enronوةىةةَ  DAIWAوغةةزيت  ، Maxwellوػةزر الةةى اقخهادهةةا لةةىظم نواغةةد
ادارة واضحت يطجب رتيس بيهيارها  ،والايهيار الانخ اد الذ غهده الػديد مً الدوُ ًلهةا غوامة
اجخمػةذ لخػؼةةي دقػةةت ملوطةوع حويمةةت املئضطةةاث وجظةػح فةةي املهدمةةت .وهةذه اسمةةاث الانخ ةةاديت جثةةزن
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اهةةح حية فةةي الةةدوُ الهويةةت  ،قةةبن اقخهةةاد اجةزاهاث الزنااةةت الػةةكاقت ومجةةالظ ادراة املئضطةةاث املطةةئولت
وحهةةوم املط ةةاهمزن يجػلهةةا ج ه ةةار بطةةزغت يثز ةةرة بط ةةجب طةةياع زه ةةت املطةةدثمزيً .ااإلط ةةاقت الةةى ل ةةَ ق ةةبن
اجزاهاث الػوملت مث جحزيز الانخ اد وجدويلح والخؼور في وضات الاج اُ والخٍام ازن اضةوام املاليةت
والخحوُ في أغٍاُ ملٌيت املئضطاث مؼ سيادة املطدثمزيً و الؼابؼ املئضس وسيادة وػاغ املطاهمزن
 ،سادث مةةً الحاجةةت الةةى نواغةةد واضةةحت لدطةةيزر املئضطةةاث وادارتهةةا .يمةةا يمٌةةً ضةةزد أهةةم الػوام ة الي ة
سادث م ة ةةً أهمي ة ةةت موط ة ةةوع حويم ة ةةت املئضط ة ةةاث ف ة ةةي الىه ة ةةاغ الخالي ة ةةت( :غ ة ةةهزرة غث ة ةةد الػ ة ةةهيد ،9110 ،
ال كحاث )9-1
 فةةي ه ة الىظ ةةام الانخ ةةاد الةةذ ي ةةشداد غوملةةت  ،قةةبن املئضط ةةاث احاجةةت الةةى دخ ةةوُ أضةةوام امل ةةاُ
املحليت والػامليت مً اج رأص املاُ والاضدثمار ،لذلَ قبن وجود هظام ضليم لحويمت املئضطاث
أصثس احد احد املػايزر اضاضيت لالضدثمار ولانزاض ؛
 وةاليطثت لالنخ اد يٍ  ،قبن وجود نواغد واضحت لةالدارة حػية يكةاهة أيذةر للمئضطةاث وةالخةالي
جةةئد الةةى مطةةخوى أغلةةى مةةً الىمةةو الانخ ةةاد  ،قالدطةةيزر الجيةةد يةةدقؼ املئضطةةاث لةةدخوُ أضةةوام
جديدة وجهديم خدماث أقظ ومواجهت الخحدياث ال ارجيت ؛
 ضةةاغدث ال ا

ةةت غلةةى جحكزة الحٍومةةاث واملئضطةةاث غلةةى جلثيةةت احخياجةةاث مطةةدثمز الهؼةةاع

ال اص الذيً يؼالثون اهواغد ادارة جيدة وغكاقيت أيذر ؛
 جؼثيو نواغد حويمت املئضطت يشيد مً الػكاقيت  ،وةالخالي يشيد مً جذ الاضدثماراث ؛
 جحخةةا الانخ ةةادياث الىاغةةئت ملئضطةةاث خاصةةت نويةةت ونةةادرة غلةةى املىاقطةةت واحخمةةاُ ال ةةدماث ،
وهذا يخؤحى اخؼثيو مػايزر حويمت املئضطاث ؛
 وأخز ةرا ق ةةبن جثي ة مػ ةةايزر الػ ةةكاقيت ف ةةي الخػام ة م ةةؼ املط ةةدثمزيً وال ةةداتىزن وً ة أص ةةحا امل ةةالح
وطاغد غلى ججىب اسماث واملخاػز.
هذا ااإلطاقت الى أن حويمت املئضطاث جيثي غلى قٌزة مكادها أهح اطاقت حػظيم الذروة في املئضطت ،
قمً الظزور امٍان وطؼ هظام نادر غلى ح الر اغاث وال زاغاث املزجهثت ازن ًة أصةحا امل ةالح
 ،ويةةذا وطةةؼ هظةةام نةةادر غلةةى الخيثةةئ واضةةدثام بػةةع ال ةزاغاث هديجةةت لخظةةار امل ةةالح Conflit des
 . intérêtق ةةبن ح ةةدر اؼزيه ةةت او ا ةةؤخزى ان سج ةةشث املئضط ةةت غل ةةى ايج ةةاد ل ةةَ الىظ ةةام ق ة مػزط ةةت ف ةةي
املةةدى الؼوية الةةى غةةل وهيكةةي و لةةَ لػةةدم نةةدرتها غلةةى ايجةةاد م ةةادر جديةةدة ماليةةت أو ؾزةةر لةةَ  ،ومىةةح
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قب ا ًاهذ املئضطت مىظمت اؼزيهةت جظةمً هوغةا مةً الػدالةت ولاه ةاف اةزن مخخلةل أصةحا امل ةالح
 ،قبن لَ ضزرجؼ حخما اؤزز ايجاتي غلى قػاليإها في امد الؼوي )(Franck BANCE, 1997, p. 15
 :3-Iآلياث ومحدداث حوكمت املؤصضاث
رؾم الاخخالف في جحديد دنيو ملكهةوم حويمةت املئضطةاث  ،اب أن هىةاى غةثح اجكةام اةزن الثةاحثزن غةً
محدداجةح و ليةاث الية مةً خاللةةح يةخم جؼثيهةةح  ،ويمٌةً جهطةيم هةةذه ليةاث الةةى مجمةوغخزن رتيطةةيخزن
هما :لياث ال ارجيت و لياث الداخليت.
جخمث ة يليةةاث ال ارجيةةت فةةي أضةةوام الطةةلؼ وال ةةدماث ،الطةةوم املةةالي ،الوضةةاػت املالي ةت ،ضةةوم الػم ة (
خاصت الاػارث املطزرة )  ،ضوم رأص املاُ الاجخماعي  ،الثيئت الدػزيػيت والهاهوهيت ،الطياضت ...
وجخمثة ة

لي ةةاث الداخلي ةةت ف ةةي:مجلظ ادارة املئضط ةةت،الزناات املثاغ ةةزة للمط ةةاهمزن اواض ةةؼت الجمػي ةةت

الػامت والزناات الخػاوهيت ازن املطزريً ،املزاجػت الداخليت(Gérard CHARREUX , 1997, p. 1657) ...
واملحدداث ال ارجيت جخمث ا ورة غامت في املىاخ الاضدثمار للدولت  ،والذ وػم غلى ضجي
املثاُ الهواهزن املىظمت لػم الطوم  ،مث نواهزن الطوم املاليت  ،واملئضطاث وجىظيم املىاقطت ومىؼ
الاحخٍاراث ولاقالص  ،ويذا يكاهة الهؼاع املالي في جوقزر الخموي الالسم للمئضطاث  ،ودرجت جىاقطيت
أضوام الطلؼ وغىاصز لاهخا  ،ويكاهة اجهشة والهيئاث الزناايت في احٍام الزناات غلى املئضطاث ،
و لَ قظال غً بػع املئضطاث اجيت الخىظيم الي جظمً غم اضوام اٌكاهة مث املزاجػزن
واملحاضثزن واملحامزن  ..وجزجؼ أهميت املحدداث ال ارجيت في أن وجودها يظمً جىكيذ الهواهزن
والهواغد الي تهخم احطً حطيزر املئضطاث وجهل مً الخػارض والر اغاث ازن أصحا امل الح مً
جهت ،وةزن الػاتد الاجخماعي والػاتد ال اص للمئضطت .ايىما حػزر املحدداث الداخليت الى الهواغد
واضظ الي جحدد ييكيت اجخا الهزاراث وجوسيؼ الطلؼاث داخ املئضطت ازن الجمػيت الػامت
ومجلظ لادارة واملدريً الخىكيذيزن ،والي يئد جواقزها مً هاحيت  ،وجؼثيهها مً هاحيت أخزى الى
الحد مً جظار امل الح والخهلي مً الر اغاث ازن مخخلل اػزاف.
ويمٌةةً جوطةةيس  ،غلةةى ضةةجي املثةةاُ  ،دور آليةةت مجلةةظ ادارة املئضطةةت فةةي حػشيةةش هظةةام الحويمةةت يمةةا يلةةي:
(مزيش املػزوغاث الدوليت ال اصت ،9117 ،،صكحت )7
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ب يٍ ة ةةون هيٍ ة ة مجل ة ةةظ لادارة ه ة ةةو الط ة ةةجب ف ة ةةي وػ ة ةةوه الخىانظ ة ةةاث بػ ة ةةؤن املمارض ة ةةاث الط ة ةةليمت ف ة ةةي
املئضطةةت  ،واهمةةا نةةد يزجةةؼ الطةةجب الةةى جٍويىةةح.وحي يةةخمًٌ املجلةةظ االهيةةام اةةؤدواره ا ةةورة قػالةةت
قبهح مً اقظ :
 أن يٍ ةةون هى ةةاى ج ةةشه م ةةً أغظ ةةاتح م ةةً املط ةةخهلزن غ ةةً املئضط ةةت م ةةً ؾز ةةر امل ةةوهكزن الخىكي ةةذيزن أو
أغظاه الػاتلت أو مً ازن املطاهمزن الزتيطيزن .وهذا ًي يخحهو الوصوُ الى اجخا نزاراث مطخهلت
ف ةةي الح ةةابث الي ة يوج ةةد قهه ةةا حػ ةةارض ف ةةي امل ةةالح ا ةةزن مخخل ةةل اػ ةزاف  ،خاص ةةت ف ةةي يخػل ةةو الخه ةةاريز
املاليت ؛
 ييثغي أن يخ ص أغظاه مجلظ لادارة ونخا ًاقيا للهيام امطئولياتهم ؛
 ييثغي جوقزر املػلوماث الاحيحت وفي الونذ املىاضب سأغظاه مجلظ لادارة ؛
وند جدثايً مطئولياث مجلظ لادارة مً مئضطت الى أخزى  ،اب أهح ا كت غامت  ،وةخالف حمايةت
م الح املطاهمزن  ،قبيها جٍون مطئولت غً:
 اخخيار وجهديز مٍاقآث املوهكزن الخىكيذيزن ؛
 طثؽ ومزانثت الخىانع في امل الح ؛
 الخؤيد مً هشاهت الىظم املاليت واملحاضجيت ؛
 لاغزاف غلى مدى قػاليت ممارضت الحويمت وغم الخؿيزراث الظزوريت.
 -IIجطبيم حوكمت املؤصضاث على الصعيد العاملي:

جهدم لىا حويمت املئضطاث مجموغت

مخٍاملت مً اغزاف حوُ دور مجالظ لادارة وييكيت جٍويىح والػالناث مؼ املطاهمزن ولادارة
الػليا واملزاجػت ولاق اه غً املػلوماث ااإلطاقت الى نواغد اخخيار املديزيً واملطئولزن غً
الادارة الػليا وغشلهم  .هذه املكاهيم يخخلو جؼثيهها مً دولت الى أخزى  ،وغلى الػموم يوجد غامليا
همو جزن رتيطزن لخؼثيو هظام الحويمت :الىمو

اهجلو-ضايطون والىمو

املاوي-الياااوي .

وهو ما هحاوُ دارضخح في هذه الىهؼت .
 :1-IIدراصت ملارهت ملخخلف أهظمت حوكمت املؤصضاث
نام يثزر مً الٌخا االخميز ازن الىظامزن الخاليزن للحويمت(Joon TAE LEE, 2005, pp. 11-13) :
 .0-2-9هظام موجح االطوم  :Le système orienté par marchéيخمز هذا الىظام ادػةدذ هيٍة امللٌيةت
اةزن غةدد يثزةر مةً صةؿار املطةاهمزن ،ووجةود غةدد يثزةر مةً املئضطةاث مدرجةت أورانهةا فةي الثورصةت ،أمةا
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الاغخماد غلى الوضاػت املاليت الثىٌيت قيٍون ا ورة محدودة ،ويدطةم هةذا الىظةام يةذلَ اوجةود ضةوم
جد واضػت ويثزرة للطيولت ،ووجود غدد نلية مةً املئضطةاث حػةزف غلةى رنااةت مئضطةاث أخةزى أو مةا
وطه اة .Les holding de contrôle
ويػخمد هذا الىظام في ؾالثيخح غلى بػع لياث ال ارجيت ملزانثت املطزريً:
الةدور الػهةاتي الةةذ جهةوم اةح اضةةوام ( أضةوام الاهةدما الػةةدواوي ،أضةوام املطةزريً ،أضةةوام اورام
املاليت...الخ )؛
الحمايت الهاهوهيت الهويت للمطدثمزيً يٍون ؾالثا اخؼثيو نواغد الهاهون الػام؛
خؼؽ للخحكز مثييت غلى يكاهة املطزريً مً خالُ أداه املئضطاث؛
نوة مجلظ لادارة في الزناات غلى املطزيً؛
يمٌةً حطةميت هةذا الىظةام بػةدة حطةمياث أخةزى :هظةام ال ةارجيزن  ،système outsiderهظةام املطةاهمزن
 ،système shareholdersالىظام الاهجلو-ضايطووي .système anglo-saxon
ومً أهم هما

هذا الىظام هجد:

أوال :الوالًاث املخحدة ألامريكيت:
هجد في الوبياث املخحدة امزيٌيت أهم الهواهزن الي جحٌم حويمت املئضطاث:


نواغد الادرا في اورصت هيويورى ال هاثي )Final NYSE Listing Rules (2003؛



نواغد الادرا في اورصت هاضداى ال هاثي ) Final NASDAQ Listing Rules (2003؛



ناهون ضارةاهيظ اويطلي ) The Sarbanes-Oxley Act (2002؛



مثادة حويمت الػزًاث -اجخماع املاتدة املطخديزة – Principles of Corporate Governance

)The Business Round Table (2002


مث ةةادة حويم ةةت الػ ةةزًاث  :جحلية ة وجوجهه ةةاث  --مػه ةةد اله ةةاهون امزيٍ ةةي Principles of

)Corporate Governance : Analysis & Recommandations – American Law Institute (2002


مثادة حويمت الػزًاث ل ىدوم الخهاغد ًالثزرس CalPERs Global Corporate Governance

) Principles (1999؛
وةالىظز لهذا الهواهزن واملثادة هجد أهم خ اتص هظام حويمت املئضطاث ما يلي(l’Institut Français :
)des Administrateurs
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 %41م ةةً املئضط ةةاث املدرج ةةت ف ةةي  S&P 500ف ةةي غ ةةام  9117ب ي ةةخم قهه ةةا الك ة ة ا ةةزن مه ةةام

رتيظ مجلظ الادراة و الزتيظ الخىكيذ للمئضطت.


جخٍون مجالظ ادارة الػزًاث املدرجت في الؿالب مً أغظاه مطخهلزن؛



يثزةةر مةةً املئضطةةاث املدرجةةت أصةةثحذ بػةةٍ مد ايةةد حػخمةةد غلةةى حػيةةزن مطةةئوُ غةةً الحويمةةت

 ،’Chief Governance Officer‘ CGOوال ةةذ ه ةةو امثاا ةةت واجه ةةت وحله ةةت وصة ة م ةةؼ جمي ةةؼ أص ةةحا
امل ةةلحت ،وة ةةزن مجل ةةظ لادارة واللج ةةان املخخ

ةةت ،وة ةةزن املط ةةاهمزن .ومط ةةئوليخح جخمثة ة ف ةةي جحدي ةةد

املخاػز املخ لت االحويمت في املئضطت.


يخم حػيزن املديزيً اىاها غلى جوصيت مً لجىت الخػييىاث أو "لجىت حويمت املئضطاث".



ب جوجد لواتس رضميت جحد مً غدد الػهداث الي وػؿلها املديز.



يوص ة مةةئجمز مجةةالظ الادارة مىةةذ غةةام  9112لجىةةت الخػويظةةاث اخحديةةد ادنةةت الجةةشه املخؿزةةر

والثااذ مً أجز املديز الخىكيذ اوُ.


جخظةةؼ مجةةالظ لادارة لخهيةةيم احةةي ضةةىو جكزطةةح اورصةةت هيويةةورى .وييثغةةي أن جٍةةون آليةةاث

الخهييم مٌػل غ ها غلىا مؼ مثادة حويمت املئضطاث الي جؼثهها املئضطت.


يجب غلى جميؼ املئضطاث املدرجت ،ومىذ اده جىكيذ ناهون ضارةير أويطةلي ،ان جخةؤلل لجىةت

املزاجػت قهها ًليت مً أغظاه مطخهلزن.


يةةخم احد ةرام حهةةوم املطةةاهمزن أضاضةةا مةةً خةةالُ مؼالثةةاث صةةىاديو املػاغةةاث الخهاغديةةت.الي

حػخنر في الوبياث املخحدة امزيٌيت صوث املطاهم.


ف ةةي الوبي ةةاث املخح ةةدة؛ مط ةةئوليت املط ةةزريً ،وخ وص ةةا جل ةةَ الي ة ج ةةئزز غل ةةى امل ةةدراه الخىكي ةةذييزن

وأغظةةاه املجلةةظ بػةةؤن حويمةةت الػةةزًاث ،جةةخم أضاضةةا مةةً نث ة وضةةيؽ إلج ةزاه وػةةزف ااضةةم " class
 ."actionهةذا لاجةزاه وطةةمس ل نليةت مةةً املطةةاهمزن مةةً الخجمةؼ ،يجة ػلةةب الحةو فةةي الخػةةويع لجميةةؼ
املطاهمزن بطجب ج زقاث املطزريً الي يحخم أن جظز بهم.


يةةخم جهيةةيم حويمةةت املئضطةةاث غلةةى الجواه ةةب الػةةٍليت الثحخةةت (الامخثةةاُ للهةةواهزن واهظم ةةت)

قه ةةؽ دون جهي ةةيم غم ة املئضط ةةاث الكػل ةةي وأداإه ةةا .وه ةةو م ةةا ي ةةئد ال ةةى هه ةةور خؼ ةةز للحويم ةةت يخمث ة ف ةةي
همةةو

وػخمةةد غلةةى الػةةٍ دون الجةةوهز ،امةةز الةةذ وصةةجؼ املئضطةةاث الي ة جمخث ة للهةةواهزن واهظمةةت

دون اخزى.
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ثاثىا :اململكت املخحدة:ومً ازن أهم الهواهزن في اململٌت املخحدة الي جحٌم حويمت املئضطاث:


الٍود املوحد حوُ حويمت املئضطاث Combined Code : Corporate Governance 2003



جهزيةز ضةةميي حةةوُ لجةةان الخةةدنيو The Smith Report: Audit Committees Combined

 Code Guidance 2003؛


جهزيةز هيؿةش حةوُ دور وقػاليةت املةديزيً ؾزةر الخىكيةذيزن The Higgs Report : Review of the

 role and effectiveness of non-executive directors 2003؛


جهزيز جزرهثوُ حوُ املدراه The Turnbull Report – Guidance for Directors 1999؛



الٍةةود املوحةةد حةةوُ مثةةادة حويةةت املئضطةةاث و أقظ ة املمارضةةاث The Combined Code

Principles of good governance & code of best practices 1998؛


جهزيز هامث The Hampel Report 1998 -؛



جهزيز جزييثور The Greenbury Report on Director’s remuneration 1995 -؛



جهزةز ًاداور The Cadbury Report 1992 -؛

وةةةالىظز لهةةذا الهةةواهزن واملثةةادة جخجلةةى أهةةم خ ةةاهص هظةةام حويمةةت املئضطةةاث قيمةةا يلةةي(l’Institut :
)Français des Administrateurs
جةةدار الػةةزًاث مةةً خةةالُ هظةةام وحةةدو  ،ب يةةخم قيةةح الك ة اةةزن لاغ ةزاف والدطةةيزر ،ويةةخم جىكيةةذ هةةذه
املهام مً نث مجلظ واحد.


في ضىت  ٪ 24.1 ،9112مً املئضطاث ليظ لديها ضيؼزة أؾلثيت مً املطاهمزن.



ججخمةؼ مجةةالظ الادارة ضةةىويا امػةةدُ  2مةزاث ،و ةةي أغلةةى نلةةيال مةةً املخوضةةؽ اوروتةةي .ويةةذلَ

مدة الاجخماع ي أيظا أيذر يذلَ ،ا جهدر احوالي ه ل يوم.


حجةةم الحةةد ادوةةى الهةةاهووي ملجلةةظ الاغ ةزاف غظةةويً .وفةةي املمارضةةت الػمليةةت ،زماهيةةت أغظةةاه

قهؽ في املخوضؽ يجخمػون وهو الحد ادوى اوروتي.


يوجةةد مةةا وطةةه " املةةديز املطةةخه " «  » senior independent directorوالةةذ يهةةوم امهمةةت

الوضاػت ازن املديز الخىكيذ ورتيظ مجلظ الادارة واملطاهمزن.
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يةةخم جوهيةةل املةةديزيً فةةي اململٌةةت املخحةةدة اؼزيهةةت مهىيةةت ،ا جوجةةد غةةزًاث مخخ

ةةت فةةي هةةذه

الوهيكت.
 هىاى اجزاهاث رضميت وصارمت وغكاقت لخػيزن أغظاه جدد للمجلظ.
 يه ةةوم املجل ةةظ ا ةةبجزاه جهي ةةيم ض ةةىو رضة ةةه ودني ةةو سأداه هيئ ةةت املجل ةةظ يٍة ة وسأداه اللجة ةةان
املخخ

ةةت ولاداري ةةزن بػ ةةٍ ق ةةزد  .وهى ةةا يج ةةب غل ةةى امل ةةديزيً ؾز ةةر الخىكي ةةذيزن ي ةةذلَ جهي ةةيم

الزتيظ مؼ اخذ في الاغخثار آراه جميؼ املديزيً خزيً.
 ف ةةي اململٌ ةةت املخح ةةدة ،غل ةةى الػم ةةوم م ةةا يٍة ةةون هى ةةاى ز ةةالر لج ةةان مخخ

ةةت ف ةةي املجل ةةظ لٍ ة ة

مئضطت ،والي ي ن أيذر مً ؾزرها في أوروةا.
 غادة ب جحخو أجور املديزيً املطخهلزن غلى غواتد اضهم أو اورام املاليت للمئضطت.
 ب جخػدى غهدة املديزيً الخىكيذيزن  09غهزا أو أن .
 الهاهون ب يىص غلى وػز الحطاااث الطىويت للمئضطاث أواخظاغح لخ ويذ املطاهمزن.
 يخمثة دور املجلةةظ فةةي حمايةةت م ةةالح املطةةاهمزن وًة اػةزاف ،وهةةذا هةةو وجهةةت املطةةدثمزيً،
قمجل ةةظ لادارة ه ةةو املط ةةئوُ غ ةةً ً ة الػالن ةةاث الي ة ج ةةزةؽ املئضط ةةت م ةةؼ أص ةةحا امل ةةالح،
وطةةمان الىجةةاه غلةةى املةةدى الؼوي ة للػةةزيت ،وهةةذا يدىةةانع مةةؼ الاغخهةةاد أن الثهاقةةت اهجلةةو
ضايطوهيت وطخجيب ملىؼو املدى اله زر.
 حػخن ةةر اململٌ ةةت املخح ةةدة م ةةً ا ةةزن أن ةةوى ال ةةدوُ ف ةةي مج ةةاُ الػ ةةكاقيت ف ةةي املػلوم ةةاث غ ةةً الثل ةةدان
اوروةي ة ةةت اخ ة ةةزى ،ااض ة ةةخزىاه الط ة ةةويد ،الية ة ة ب جة ة ةشاُ مخخلك ة ةةت غ ة ةةً ج ة ةةوقزر املػلوم ة ةةاث الالسم ة ةةت
والظزوريت الي جخػلو ااملديزيً الخىكيذيزن واغظاه مجلظ الادارة ومٍاقآتهم...الخ.
 يخػةةزض املةةديزون فةةي اململٌةةت املخحةةدة أيذةةر للمخةةاػز املاليةةت والهاهوهيةةت وحية املخػلهةةت االطةةمػت
اوهاتكهم مً الدوُ اوروةيت.
 وػخنةةر جهزيةةز ًةةاداور مةةً اةةزن الخهةةاريز اولةةى فةةي الػةةالم الي ة رضةةمذ اضةةظ اولةةى للػالنةةت اةةزن
الحويمةت و ادارة املخةةاػز .ا أغةار الةةى أهةح يمٌةةً الةخحٌم فةةي مخةاػز بحخيةةاُ مةً جاهةةب هياًة
واجزاهاث الزناات الداخليت ،وغدد غلى طزورة اهميت الخدنيو الداخلي والخدنيو ال ارجي .
 الانخ ةةاد النريؼةةاوي وػخمةةد اغخمةةادا يثز ةرا غلةةى الايخخةةا الػمةةومي لالدخةةار ،امةةز الةةذ يجػ ة
ط ةةؿوغ الط ةةوم املالي ةةت والاق ةةاه يثز ةةرة االيط ةةثت للمئضط ةةاث .ل ةةذا ،م ةةً الؼثي ةةي أن يئض ةةظ
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هظام للحويمت يهخ ز في الامخثاُ للمػةايزر الية يؼالةب بهةا املطةاهمزن .ومةؼ لةَ جثهةى مجةالظ
الادارة حػخنر مً ازن املجالظ ايذر قػاليةت .وحػخنةر قػليةت مجلةظ الادارة املوطةؼ الؿالةب للٍةود
املوحد .Combined Code
 .2-3-2هظاام موهاب بالشابكت  :Le système orienté réseauوالةذ يخمزة اٌثةار املةالى وجزيةش
هيٍة امللٌيةةت وملٌيةةت الػةةاتالث والثىةةوى الكاغلةةت .وجلػةةب الثىةةوى فةةي هةةذا الىظةةام دورا محوريةةا فةةي
مجموغ ةةاث مئضط ةةاث مخٍامل ةةت ،حػ ةةٍ غ ةةثٌت قيم ةةا اي ه ةةا مخٍامل ةةت أقهي ةةا وغمودي ةةا .ويدط ةةم ه ةةذا
الىظام ايطب مديوهيت اىٌيةت مزجكػةت وةظةػل وػةاغ اضةوام .يمةا أن الهةاهون املؼثةو لحمايةت
املطدثمزيً هو ؾالثا الهاهون املدوي .وهو هظةام وػخمةد غلةى ليةاث الداخليةت املخمثلةت أضاضةا فةي
مجة ةةالظ لادارة ويثة ةةار املة ةةالى ممثلة ةةزن فة ةةي الثىة ةةوى واملئضطة ةةاث والة ةةذ وطة ةةيؼزون غلة ةةى مجة ةةالظ
لادارة.
وطةه هةذا الىظةام يةذلَ هظةام الةداخليزن  ،système insiderالىظةام املةاوي-اليااةاوي système
.germano-nippon
ومً أهم هما

هذا الىظام:

أوال :أملاهيا:
ومً ازن أهم الهواهزن في أملاهيا الي جىظم حويمت املئضطاث:


نةاهون يةزوم  -الهةاهون املةاوي لحويمةت الػةزًاث (Code Cromme – The ، )9119

German Corporate Governance Code 2002؛
 جهزي ةةز لجىة ةةت اة ةةاوم

Rapport de la Commission Baum – Bericht der

Regierungskommission 2001؛
 نة ةةاهون حويمة ةةت الػة ةةزًاث املاهية ةةت –German Code of Corporate Governance
GCCG/Berliner Initiativkreis 2000؛
 املثةادة الخوجههيةت ل ة  - DSWالةدقاع غةً املطةاهمزن DSW Guidelines – défense des 0229
 actionnaires؛
 نةةاهون  KonTraGاملخػلةةو االزنااةةت والػةةكاقيت غلةةى املئضطةةاث Loi KonTraG sur le 0229
. contrôle et la transparence des enterprises
014

« مجلت امللريسي للدراصاث الاكخصادًت واملاليت،املجلد ،3الػدد،5خاص ،جاجكي  »9102ص ص 118-93

اً زااذ غالُ

(حوكمت املؤصضاث،ومخطلباث إلاصالح لخطبيلها في الجسائر)

وة ةةالىظز ال ةةى مظ ةةمون جل ةةَ اله ةةواهزن والخوجهه ةةاث ،وط ةةخؼيؼ غ ةةزض بػ ةةع جواه ةةب خ ةةاتص هظ ةةام
الحويمت في أملاهيا غلى الىحو الخالي(l’Institut Français des Administrateurs) :
 الدػزيؼ املةاوي يهخطة وجةود هظةام مةشدو للمئضطةاث املاهيةت ،يهةوم غلةى مجلطةزن :مجلةظ
ادار ومجلظ لإلغزاف  ، directoire & conseil de surveillanceاملجلظ لادار مهمخح ادارة
أغماُ املئضطت ،ومجلظ لاغزاف وهيكخح حػيةزن ولاغةزاف غلةى املجلةظ لادار  ،وهىةا يظهةز
الخٍام ازن املجلطزن؛
 يةةخم مػةةاريت الػمةةاُ فةةي ادارة غةةزًاث املطةةاهمت ،وخ وصةةا الٌثزةةرة ،ا يكةةزض الهةةاهون غلةةى
املئضطاث الي قهها مً  111الى  9111موهل أن وػم مجلظ الاغزاف الثلي مً املوهكزن
وقها للهاهون اضا

لػام  .0219أما املئضطاث الي جوهةل أيذةر مةً  9111موهةل قيجةب

أن يٍ ةةون مجل ةةظ وػ ةةخم الى ةةل م ةةً امل ةةوهكزن واملط ةةاهمزن  ،يم ةةا ح ةةددها ن ةةاهون ف ةةي ض ةةىت
 .0241قمةةثال فةةي ضةةىت  ، 9117ويظةةم املجلةةظ  91غظةةوا ويةةخم اهخخةةا  01مةةً املطةةاهمزن  ،و
 01يمثلون املوهكزن والىهاااث؛
 يالحظ غدم وجود أغظاه مطخهلزن في املجالظ املاهيت؛
 يجخمةةؼ مجلةةظ الاغ ةزاف فةةي املخوض ةةؽ أن ة م ةةً  1م ةزاث ف ةةي الطةةىت ،و ةةي جمث ة أدو ةةى مػةةدُ ف ةةي
أوروةا؛
 يةةخم حػيةةزن أغظةةاه املجلةةظ لادار اموجةةب الهةةاهون ،مةةً نث ة أغظةةاه املجلةةظ لاغ ةزافي .لٌةةً
املمارضت جثزن أهح جخم غملياث الخوهيل غموما هديجت لخػاون املجلطزن.
 وػزن املطاهمون أغظاه مجلظ مً املطاهمزن أزىاه الجمػيت الػامت ،لٌةً ب يحةو لهةم حػيةزن
ممثلي
املوهكزن والىهاااث؛
 مىةةذ ضةةىت  ، 9119أص ةةثس للمطةةاهمزن الحةةو ف ةةي الح ةةوُ غلةةى مػلوم ةةاث اطةةاقيت للمدرش ةةحزن
ملى ةب املةديز ،امةةا فةي لةةَ الػهةداث الية غةؿ قههةةا هةذا املى ةةب  ،وهةذا للخخكيةةل مةً خؼةةز
جظار امل الح؛
 يزيةةش جهزيةةز لجىةةت  Crommeبػةةٍ خةةاص غلةةى جظةةار امل ةةالح فةةي املجةةالظ .حيةةي يجةةب غلةةى
أغظاه ً مً املجلظ الاغزافي والادار الاغالن غً ً هشاع في أضزع ونذ ممًٌ؛
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 املجالظ املاهيت ب حػخنر مً املجالظ الي جهوم ازناات غاملت ومػمهت؛
 جوجد في املئضطاث املاهيت في املخوضؽ لجىخزن مخخ

زن (لجىت املزاجػت ولجىت املٍاقآث)

ووط ةةػها جي ةةد ط ةةمً املخوض ةةؽ اوروت ةةي .لٌ ةةً ايي ةةذ املمارض ةةت ف ةةي املئضط ةةاث املاهي ةةت وةى ةةاه غل ةةى
جوصةةياث نةةاهون  ، Crommeأن امةةز يخؼلةةب اوػةةاه لجىةةت واحةةدة للمزاجػةةت ،والطةةماه للمجلةةظ
الاغزافي امهمت اوػاه لجان خاصت حطب الحاجت؛
 يخم جحديد أجور ومٍاقؤة أغظاه املجالظ لاغزاقيت أزىاه اوػهاد الجمػياث الػامت؛
 وػخنةةر للثىةةوى مٍاهةةت هامةةت و جاريخيةةت فةةي جموي ة الانخ ةةاد املةةاوي وب ج ةشاُ موجةةودة حي ة

ن،

االزؾم مً الاهكخاه الٌثزرغلى اضوام املاليت الدوليت مىذ ناهون KonTraG؛
 يخخلل ضزر اجخماغاث الجمػيت الػامت جماما غً املمارضاث اورةيت ،ا يخؼلةب امةز أحياهةا
يومزن ًاملزن لالجخماع .ويحو لجميؼ املطاهمزن ػزه أضئلت غلى مجلظ الاغةزاف ،أو املجلةظ
الادار للمئضط ة ةةت .ق ة ة ة حػخن ة ةةر مٍ ة ةةان مىاض ة ةةب للمط ة ةةاهلت وجث ة ةةادُ الىه ة ةةاع ا ة ةةزن املط ة ةةاهمزن
واملطزريً واغظاه املجلظ؛
 يمًٌ للمطاهم اللجوه الى الػدالت ا ا رقع مجلظ الاغزاف للمئضطت مىحح املػلوماث الي
ػلبها؛
 يحةةو لٍ ة مطةةاهم يملةةَ مةةا وطةةجخح  %0مةةً رأص مةةاُ املئضطةةت(أ ماوػةةادُ حةةوالي 011111
أورو ) أن وط ة ةةخدعي مزاج ة ةةؼ خ ة ةةاص أو اجخ ة ةةا اجة ة ةزاهث اخ ة ةةزى ط ة ةةد املط ة ةةزريً ف ة ةةي ح ة ةةاُ وج ة ةةود
مخالكاث؛
 غةةادة مةةا يمية املطةةدثمزون املئضطةةاجيون الةةى الح ةةوُ غلةةى املػلومةةاث مثاغةةزة مةةً املىانػةةاث
الي ججز وجها لوجح مؼ املديزيً الخىكيذيزن للمئضطت .وليظ في الجمػياث الػامت؛
 م ةةً حي ةةي املث ةدأ ،جم ةةىس لٍ ة ض ةةهم ص ةةوث واح ةةد .أم أض ةةهم الخ ةةويذ اث اولوي ةةت أو الهي ةةود
املكزوطت غلى حهوم الخ ويذ ب جوجد؛
 يجةةب غلةةى املئضطةةاث املدرجةةت ان جكاةةح فةةي الونةةذ املىاضةةب لٍ ة املطةةدثمزيً غلةةى أ حؿيزةةر
ون ةةؼ ف ةةي هؼ ةةام املئضط ةةت وم ةةً امل ةةزبح أن ي ةةئزز غل ةةى ض ةةػز الط ةةهم وه ةةذا بػ ةةد اا ةةالؽ الط ةةلؼاث
الوصيت؛
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 سجلذ أملاهيةا وطةػا جيةدا فةي أوروةةا حةوُ موطةوع الػةكاقيت ،ونةد جةم احةزاس جهةدم حهيهةي فةي
املاهيا حةوُ الاق ةاه غةً املػلومةاث والػةكاقيت هحةو للمطةاهمزن خاصةت مىةذ نةاهون NaStraG
ض ةةىت  ،9111ولٌة ةةً جثه ةةى هىة ةةاى بػة ةةع املط ةةات الي ة ة ل ةةم جحطة ةةم بػة ةةد ،مثة ة أجة ةةور ومٍاقة ةةآث
املطزريً وأغظاه املحالظ و اغٍالياث مىس خياراث اضهم stock-options؛
 وػخنة ةةر الهة ةةدف الزتيس ة ة ملوجة ةةت الاصة ةةالحاث ف ة ةةي حويم ة ةةت املئضطة ةةاث فة ةةي أملاهي ة ةةا ه ة ةةو حػشي ة ةةش زه ة ةةت
املطةةدثمزيً (امةةا فةةي لةةَ اجاهةةب) و ًة اغةةوان الانخ ةةاديزن الزتيطةةيزن فةةي ادارة املئضطةةاث،
وهةةذا مةةا أغةةار اليةةح نةةاهون  Crommeا هةةص ان حويمةةت املئضطةةاث ةةي غام ة جحهيةةو الهةةدرة
الخىاقطيت وجا ايت لزإوص امواُ؛
 ج ةةخم مزاجػ ةةت مث ةةادة حويم ةةت املئضط ةةاث وجح ةةدي ها ض ةةىويا ،حي ةةي ج ةةم اوػ ةةاه مئضط ةةت داتم ةةت
مطخهلت وجٍليل ال نراه في جؼويز حويمت املئضطاث املاهيت.
ثاهيا :اليابان :مً ازن أهم الهواهزن واملثادة املخػلهت احويمت املئضطاث في اليااان:
 الخوصياث الػاجلت بػؤن حويمةت املئضطةاث ،الاجحةاد اليااةاوي للمىظمةاث الانخ ةاديت ،0224
Urgent Recommendations Concerning Corporate Governance, Japan Federation of
 Economic Organisations (Keidanren),؛
 مث ة ةةادة حويم ة ةةت املئضط ة ةةاث :الىظ ة ةةزة الياااهية ةةت ،مىخ ة ةةدى حويم ة ةةت املئض ة ةةاث الياااهي ة ةةت،0224 ،
Corporate Governance Principles: A Japanese view, Japan Corporate ،9110
Governance Forum؛
 مثةةادة حويمةةت املئضطةةاث الياااهيةةت املدرجةةت ،اورصةةت ػوييةةوPrinciples of ،9117،9112 ،
.Corporate Governance for Listed Companies, Tokyo Stock Exchange
وطةخؼيؼ غةزض بػةع جواهةةب خ ةاتص هظةام الحويمةةت فةي اليااةان يمةةا يلةي(Masaru YOSHIMORI, :
)1998, pp. 137-165
 يلػةةب الثىةةَ الزتيس ة  La banque principaleدورا هامةةا فةةي الػالنةةاث مةةا اةةزن املئضطةةاث فةةي
الياا ةةان بط ةةجب غالناته ةةا املدػ ةةػثت م ةةؼ جل ةةَ املئضط ةةاث ف ةةي غ ةةٍ ن ةةزوض مهدم ةةت له ةةا او غ ةةٍ
مطاهماث في رأص مالها.
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 قهةةو وػخنةةر أينةةر داتةةً للمئضطةةاث ؾزةةر املاليةةت ،ا فةةي مخوضةةؽ جثلةةـ وطةةجخح  ٪ 91مةةً اجمةةالي
الهة ةةزوض املهدمة ةةت ،وهة ةةو أوُ أو زة ةةاوي أينة ةةر مطة ةةاهم اح ة ةةت  ٪ 22مة ةةً املئضطة ةةاث املدرجة ةةت فة ةةي
اورصةةت ػوييةةو ،يمةةا اهةةح يمثة غظةةو مجلةةظ ادارة  0991مئضطةةت ا ة  0409غظةةو ،أ ايطةةثت
 ٪ 1مً جميؼ اغظاه.
 ب يوجد أغظاه مطخهلزن في مجالظ الادارة ،حيي مً  ٪ 71مً الػةزًاث لةيظ لةديهم غظةو
مطةةخه و  ٪ 74لةةديها أن ة مةةً  2أغظ ةةاه .قمػظةةم أغظةةاه املجل ةةظ مةةً داخ ة املئضطةةت مث ة
رإضةةاه أنطةةام الدطةةويو والخموي ة واملةةوهكزن ،ولاهخةةا والةةذيً هةةم جةةابػون للةةزتيظ .وا ا ًةةان
هىة ةةاى أغظة ةةاه خة ةةارجيزن قهة ةةم ؾالثة ةةا مة ةةا يٍوهة ةةون ممثلة ةةزن للثىة ةةَ الزتيس ة ة أوغمة ةةاله واملة ةةورديً
اضاضةةيزن ،والةةذيً لهةةم مطةةاهماث أو غالنةةاث ججاريةةت مةةؼ املئضطةةت .يةةخم اخخيةةارهم مةةً نث ة
الزتيظ قال يمًٌ اغخثارهم أغظاه مطخهلزن؛
 اةةالزؾم مةةً ق ة مى ةةب املةةديز الػةةام غةةً مى ةةب رتةةيظ املجلةةظ ،اب أن هةةذا اخزةةر وجةةوده
وػخنر غزقيا دون ممارضت رناات غلى املديز الػام ،سأهح ؾالثا ما يمىس للمديز الػام املػزف غلى
الخهاغ ة ةةد مى ة ةةب رت ة ةةيظ املجل ة ةةظ ،يم ة ةةا أن دوره ب يخػ ة ةةدى جمثي ة ة املئضط ة ةةت ف ة ةةي اجخماغ ة ةةاث
املىظم ةةاث املهىي ةةت ،وأرةة ةةا الػمة ة والحٍوم ةةت وهة ةةو ه ةةادرا مة ةةا يخ ةةدخ ف ةةي ن ة ةزاراث امل ةةديز الػة ةةام
مهخ ةزا غل ةةى اا ةةداه ال ةزأ أو املػ ةةورة ب ض ةةيما ا ا ً ةةان امزيخػل ةةو ا ةةالهزاراث الاض ةةدراجيجيت أو
حػيزن مدراه جدد؛
 وػخنر مجلظ الادراة في املئضطاث الياااهيت الٌنرى أينر حجما مهارهت مؼ الثلةدان أخةزى .قمةثال
يوج ةةد  74غظ ةةوا ف ةةي مئضط ةةاث نؼ ةةاع الثى ةةاه واض ةةؿاُ الػمومي ةةت ،و  11غظ ةةوا ف ةةي غ ةةزًاث
الاضخزراد والخ ديز و  72غظو في نؼاغاث اهخا الطياراث و الثىوى؛
 يخمز الىظام الياااوي اوجود مطاهماث لزأص املاُ مخهاػػت  Les participations croiséesازن
مخخلةةل املئضطةةاث ،أ وجةةود مئضطةةاث مالٌةةت فةةي مئضطةةاث أخةةزى ،هةةذه اخزةةرة لهةةا ح ةةت
يذلَ في جلَ املئضطاث ،حيي جمث هذه املطاهماث ماوطجخح  %41مةً ح ةص املئضطةاث
والي ة ةةي فةةي الؿالةةب مةةورديً أو غماله...الةةخ .وضةةاغد لةةَ الاغخمةةاد غلةةى جٌخ ة مجموغةةت يثزةةرة
مةةً املئضطةةاث والثىةةوى جحةةذ اضةةم الٌزروطةةخو  ، keirestuيمةةا أن هةةذه املطةةاهماث املخهاػػةةت
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أص ةةثحذ ح ةةاجشا مىيػ ةةا ط ةةد غملي ةةاث الاض ةةخحوا الية ة جه ةةوم به ةةا املئضط ةةاث اجىجي ةةت خاص ةةت
امزيٌيت؛
 م ةةدنو الحط ةةاااث اله ةةاهووي ه ةةو مئضط ةت م ةةً مئضط ةةاث الزناا ةةت املح ةةددة ف ةةي الياا ةةان ،وحػ ةةزف
واجث ةةاث م ةةدنهي الحط ةةاااث اله ةةاهوهيزن ف ةةي ن ةةاهون الخج ةةارة واملخمثل ةةت أضاض ةةا ف ةةي الوناي ةةت ط ةةد
نةزاراث واجةزاهاث رتةةيظ مجلةةظ لادارة ،ا ا ًاهةةذ مخالكةةت للهةةواهزن أو جظةةز ام ةةالح املجخمةةؼ.
لٌةً هةةذه الوهيكةةت ةةي ؾزةةر هابحةت جمامة فةةي الوانةةؼ اليااةةاوي ،ا ؾالثةا مةةا يةةخم حػيةةزن املةزاجػزن
م ةةً نث ة رت ةةيظ مجل ةةظ الادارة اؼزيه ةةت مثاغ ةةزة أو ؾز ةةر مثاغ ةةزة ،وه ةةو م ةةايئزز غل ةةى م ةةدانيإهم
واضخهالليإهم.
 -3مخطلباث الاصالح لخطبيم الحوكمت املؤصضاجيت في الجسائر:
جحاوُ الجشاتز جاهدة الهيام ابصالحاث هيٍليت غلى انخ ادياتها  ،ملوايثت الخؼوراث الحاصلت في
الانخ اد الػاله  ،ومً هذه الخؼوراث  ،يما أغزها ضااها ،الحويمت املئضطاجيت الي أصثحذ جثزر
جدب وههاغا يثزرا في الدوُ املخهدمت واملئضطاث الدوليت املػزوقت ،خاصت في ييكيت جؼثيو الدوُ
ال اغدة والىاميت لها.
وة كت غامت ،يمًٌ للجشاتز الهيام بػملياث اصاله  ،جخظمً وطؼ حػزيػاث وضً نواهزن وجؼويز
املئضطاث واضوام ،ويمًٌ يز أهم مخؼلثاث لاصاله في الىهاغ الخاليت:
:1-3إصالحاث مخعللت باألصواق التي حعمل فيها املؤصضاث:
ومً هذه لاصالحاث ما يلي:
جؼويز أضوام اورام املاليت :مً خالُ الحزص غلى مكهوم الٌكاهة ،وػزم الخداوُ والدسجي  ،وادرا
غدد يثزر مً املئضطاث .وحػخنر اضوام املاليت املخؼورة أحد

لياث الهامت الي حػشس الحويمت

املئضطاجيت غً ػزيو ارضاُ الاغاراث الطػزيت ،والطماه للمطدثمزيً اخ كيت اضدثمارتهم بطزغت
جهلي مً الخٍلكتِ ،ويذر هذا غلى نيمت أضػار أضهم املئضطاث وغلى امٍاهيت ح وُ املئضطت غلى
رأص املاُ .ويخؼلب ضوم اورام املاليت الذ يخ ل اٌكاهة الػم ما يلي:


وجود نواهزن جحٌم ييكيت اصدار املئضطاث ل ضهم والطىداث وجداولها وجىص غلى

مطئولياث والد اماث م در اورام املاليت ووضؼاه الطوم مً ضماضزة ومٍاجب محاضجيت
ومطدػار الاضدثمار ،والي جهوم غلى أضاص الػكاقيت والػدالت؛

001

« مجلت امللريسي للدراصاث الاكخصادًت واملاليت،املجلد ،3الػدد،5خاص ،جاجكي  »9102ص ص 118-93

اً زااذ غالُ



(حوكمت املؤصضاث،ومخطلباث إلاصالح لخطبيلها في الجسائر)

وجود مخؼلثاث للهيد في اورصاث اورام املاليت جهوم غلى أضاص مػايزر الػكاقيت

والاق اه الػديد مؼ وجود سجالث مطخهلت ل ضهم؛


وجود نواهزن جحه حهوم مطاهه انليت؛



وجود هيئت حٍوميت مث لجىت اورام املاليت  SECفي الوبياث املخحدة امزيٌيت جظم

مىظمزن مطخهلزن ومئهلزن و ضلؼت جمٌ هم مً جىظيم غملياث اورام املاليت ال اصت ااملئضطاث
والطهز غلى ضالمت الطوم.
اصالح اللطاع املصرفي وجىظيمب :وػخنر وجود هظام م زفي ضليم وجيد أحد الزًاتش

-

اضاضيت املؼلهت لطالمت غم ضوم اورام املاليت ونؼاع املئضطاث .ويػخنر وجود الحويمت الجيدة
في الىظام امل زفي أمزا هاما ا كت خاصت في الدوُ الىاميت.


وند أزثدذ أسماث غزم آضيا وروضيا  ،أن طػل الحويمت في الىظم امل زقيت والهزو

ال

م لزهوص امواُ يمًٌ أن يدمز الانخ اداث الهوميت بػٍ خؼزر .ولذا وجود اػار وػشس

ويدغم وجود هظام مالي مزن مؼ جمز ه ااسأمً والطالمت وػخنر أرما حاضما ،غلى ندر يثزر مً اهميت،
وفي هذا ال دد جهدم لجىت ااسُ للزناات امل زقيت مجموغت مً املػايزر وأقظ املمارضاث الي يمًٌ
جؼويػها وقها للىظم املخخلكت .وجخمحور هذه املػايزر غلى أضاص زالر ههاغ أضاضيت:


الحد ادوى لزأص املاُ املؼلو لخؿؼيت املخاػز ؛



الاضخػزاض لاغزافي لػمليت الزناات الداخليت للمئضطت ومدى يكايت رأص مالها؛



الاضخخدام الكػاُ لإلق اه لخهويت ودغم اهظثاػيت الطوم ااغخثاره مٌمال للجهود

لاغزاقيت.
ألاصواق الخىافضيت :ا وػخنر وجودها أحد الػىاصز الهامت في الزناات ال ارجيت غلى

-

املئضطاث ،والي جزؾمها غلى جحهيو الٌكاهة والاهخاجيت خػيت طياع أو جخكيع ح إها الطونيت.
ِويئد ههص وجود اضوام الخىاقطيت الى جثجيؽ غشيمت جىظيم الػماُ  ،ويػشس غملياث الكطاد في
لادارة ،ويئد الى خكع الاهخاجيت .ولهذا الطجب قبن امور الحاضمت لي جئد الهواهزن واللواتس الى
اوػاه ايئت ججاريت جدطم االوطوه وجٍون جىاقطيت في اث الونذ.


ويمًٌ للحٍوماث أن حػم غلى:



اسالت غواتو الدخوُ الى اغماُ؛
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اصدار الهواهزن ال اصت ااملىاقطت واملىاهظت لإلحخٍار؛



الؿاه الػواتو الحماتيت اما في لَ حمايت الاحخٍاراث؛



الؿاه هظم املػاملت الخكظيليت مث الاغاهاث والح ص والاغكاهاث الظزيجيت؛



اسالت الهيود املكزوطت غلى الاضدثمار اجىر املثاغز وال زف اجىر .



وفي هذا ال دد وػخنر وجود أضوام جىاقطيت للمطزريً مً اهم لياث الي جظثؽ غملهم

غلى أضاص الٌكاهة والكػاليت وجودة الدطيزر.
أصواق الاصديالء على املؤصضاث :يخمث أحد الػىاصز الحيويت اخزى في ايئت اغماُ

-

الخجاريت الخىاقطيت في وجود ضوم بهظثاغ املئضطاث .ويهوم هذا الطوم امػانثت املطزريً
واملطيؼزيً غلى املئضطت ،ويصجػهم غلى جحطزن أدائها أو الخػزض ل ؼز طياع ضيؼزتهم غلهها غً
ػزيو لاقالص ااغخثاره الىديجت ال هاتيت لخ زقاتهم.
ويػخنر اوػاه أضوانا مىظمت وغكاقت لػملياث الاضدياله امزا حاضما بجمام غملياث الاهدما
والاضخحوا  ،سأؾزاض انخ اديت ،اؼزيهت غادلت االيطثت لجميؼ أصحا امل الح ،وغادة ما يئد
الخىاقظ الطليم غلى غمليت الاضدياله ويذلَ غلى غملياث الاضخحوا والاهدما جيدة الخىكيذ الى
جدغيم وجهويت حويمت املئضطاث غً ػزم جحطزن الادارة الداخليت للمئضطت ،وةذلَ جهدم مشايا
انخ اديت أينر للمطدثمزيً والداتىزن وةدر جكوم ما جهدمح لو اضخمزث في اداه دون املطخوى في ه
الادارة الطااهت.
وفي هذا ال دد ب اد مً وجود نواهزن مػيىت ،وًلَ نواغد جىكيذيت محددة واضحت ،مث الي جحٌم
غملياث الاضدياله والدطااو الى جمؼ الخوييالث حي ب جخمًٌ الادارة مً جؤخزر أو اػالت محاولت
الاضدياله.
 :2-3اصالحاث جخعلم بالجاهب املؤصضاحي:وم ها غلى ضجي املثاُ ب الح ز:
إصالح املؤصضاث وألاههسة الحكوميت :وهذا مً الظزور امٍان ،ا أصثحذ مكزػت في
الثزرونزاػيت وصارث ؾزر اث يكاهة .ويمًٌ ان يخم لَ غً ػزيو الخيطيو ازن اجزاهاث الػم
الداخلي في جلَ اجهشة مؼ ججطيؼها ،وجهييم أداه هذا اجهشة ااهخظام ػثها ملػايزر واضحت ومحددة
جماما .وغلى ضجي املثاُ ،قػىدما يخم احخجاس الطلؼ امل درة واملطخوردة لكدراث ػويلت في املواوئ
للمملويت للحٍومت غً ػزيو الطلؼاث الجمزييت ،جزجكؼ الخٍلكت غلى الهاتمزن اخلَ اغماُ وجىخكع
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الهدرة الخىاقطيت لخلَ الطلؼ ،وقظال غً لَ يشداد لاؾزاه لؼلب ودقؼ الزغاو لإلضزاع
اابجزاهاث.
وفي هذا ال دد يمًٌ لآللياث الخاليت ان حطاغد غلى جهويت واضخمزار الؼاناث الاداريت وػانت الخىكيذ:


اخخيار وجزنيت املوهكزن غلى أضاص مػايزر مهىيت همؼيت وغلميت موحدة؛



دقؼ مزجثاث مىاضثت حي يخمًٌ اخخيار اقزاد ايكاه ومىؼ جهاض الزغاو ؛



جهديم قزص لخثجيذ املوهكزن اىاها غلى اداه وليظ غلى أضاص الاهخخاااث الدوريت؛



جهديم جدريب منه للػاملزن غلى أضاص أحدر جٌىولوجيا؛



صه وتهذيب هيئت للموهكزن مً ازن الػاملزن املئهلزن جيدا.

حشجيع كيام ههاز مؤصضاحي إعالمي ذي خبرة وكدرة على الاصخلصاء :وهذا حي يمًٌ مزانثت وجدثؼ
أداه املطزريً ،قبن املطدثمزيً والداتىزن والػاملزن وؾزرهم يحخاجون الى مػلوماث غً الهزاراث الي
يخخذا املطزرون وأغظاه مجلظ لادارة وغً أداه املئضطاث .وغلى الىهيع مً أغظاه مجلظ ادارة
املئضطت ،قبن أصحا

امل الح وصؿار املطدثمزيً ليظ لديهم الونذ أو املوارد لخجميؼ وجحلي

املػلوماث املؼلوةت إلجخا الهزاراث الطليمت .وهىا يؤحي دور هذه املئضطاث واجهشة الاغالميت وخاصت
لاغالم املالي .ا وػخنر مجخمؼ اغالمي نو

خنر ويمخلَ املػلوماث أمزا أضاضيا االيطثت ل ؿار

املطدثمزيً وةاليطثت سأصحا امل الح خزيً في املجخمؼ.
دعم وجلويت املؤصضاث املهىيت الخاصت :وهه د بها أقزاد أو جماغاث حػم مؼ املئضطاث ً
اخخ

ح وجهوم اجمؼ وجوقزر مػلوماث غ ها ،وحػخمد هذه الوياله غلى مػايزر مهىيت غاليت ويهومون

االظؿؽ وأحياها يهومون اكزض غهوةاث للمحاقظت والالد ام اخلَ املػايزر ،ومً أمثلت هئبه:
جهاث اجيت الخىظيم مث خنراه املحاضثت واملزاجػت؛ املحامون ،أجهشة الخ ييل الاتخماوي؛ وػؼاه
املطإهلٍون؛ خنراه الثيئت؛ وػؼاه املطدثمزيً واملطاهمزن.
وً مً أولئَ اقزاد أو الجماغاث لديح هوع خاص مً ال نرة ،ولديح املوارد واملطئولياث للهيام
االزناات املٌثكت الي جئد الى حػشيش الحويمت املئضطاجيت.
جأهيل واصالح املؤصضاث الاكخصادًت وفم اهراءث شفافت وواضحت :ومً لَ وطؼ اجزاهاث
خا

ت جدطم االػدالت والػكاقيت ،ا يمًٌ ان ِجئد هظم ال ا

ت الطيئت الى جخزيب

الانخ اد والخؤززر ضلثا غلى ايئت ومحيؽ اغماُ .ومً لَ ان جكزض الدولت غلى املئضطاث الػموميت
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الانخ اديت رناات صارمت مً خالُ اوػاه أجهشة ملزانثت ومخابػت ضلوى املطئولزن غً حطيزرها .ويذلَ
الحزص غلى ادرا املئضطاث في اورصت اورام املاليت وقو مػايزر محددة واضحت.ومً لَ جوقزر
الخموي الثىٍي الالسم وقها لدراضت جدوى ماليت دنيهت جهوم بها الثىوى او الطلؼاث الوصيت لذلَ.
الليام باصالح مجالط إدارة املؤصضاث :ا يجب الخؤييد غلى مطئوليت مجلظ لادارة ججاه

-

املئضطت واملطاهمزن حيي :


يجب أن وػم أغظاه مجلظ لادارة غلى أضاص مً املػزقت الخامت  ،يما يجب أن يثذلوا

ً جهدهم ل الح الػزيت واملطاهمزن؛


ييثغى أن وػم مجلظ لادارة غلى جحهيو املػاملت املخٍاقئت لجميؼ قئاث املطاهمزن؛



يجب أن يظمً مجلظ لادارة الالد ام االهواهزن الطاريت مؼ أخذ م الح املخػاملزن مؼ

الػزيت فى الاغخثار؛


يجب أن يهوم مجلظ لادارة امجموغت محددة مً املهام  ،مً اي ها :



جوجيح ومزاجػت اضدراجيجيت الػزيت  ،وخؼؽ الػم  ،وضياضت ادارة املخاػز  ،واملواسهت

الطىويت  ،ووطؼ اهداف ومزانثت الخىكيذ  ،والىكهاث الزأضماليت املزجكػت واجزاهاث ايؼ وحياسة
اصوُ؛


اخخيار غاؾلى املىاصب الهامت فى لادارة الػليا  ،وجحديد دخولهم ومزانثت أداههم ،

واضدثدالهم ا ا لشم امز؛


مزاجػت الدخوُ الي يح

غلهها غاؾلو لادارة الػليا  ،وجؤمزن ضالمت وغكاقيت اجزاهاث

حػيي هم وحػيزن أغظاه املجلظ اتهم؛


مزانثت احخماُ حدور أ غٍ مً أغٍاُ الخظار في امل الح والخػام مػح حاُ حدوزح؛



مزانثت ييكيت اضخخدام أصوُ الػزيت  ،والػملياث الي جخم مؼ أػزاف جابػت أو اث

م لحت مػدريت ؛


طمان جٍام هظم الخهاريز املحاضجيت واملاليت  ،اما في لَ املزاجػت ال ارجيت وطمان جىكيذ

هظم مزانثت مالتمت خاصت هظم مزانثت املخاػز  ،ولادارة املاليت  ،والالد ام االهواهزن الطاريت ؛
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يجب أن يٍون املجلظ نادرا غلى الحٌم اموطوغيت غلى غئون الػزيت ااضخهالليت غً

ً
ً
لادارة حيي يخػزن أن يخظمً حػٌي املجلظ غددا مىاضثا مً اغظاه ؾزر الخىكيذيزن  ،الهادريً
غلى الحٌم املوطوعي املطخه غلى املهام املخخلكت  ،غلى أن يخ

وا الونذ الٍافي لهذه املطئولياث.

ويكظ أن يٍون مجلظ الادارة يخٍون مً لجان حطاهم في جوسيؼ املطئولياث مً اي ها:


لجىت املزاجػة ةةت  :جخولى لاغزاف غلى مزانر املئضطت ضواه مً الداخ أو ال ار  ،حيي

جٍون لها ضلؼت املواقهت غلى حػيي هم أو الاضخؿىاه غ هم  ،واملواقهت غلى هؼام املزاجػت ودوريإها،
ويذلَ اضخالم الخهاريز املزقوغت م هم؛


لجىةةت املٍاق ةةآث  :جخولى لاغزاف غلى مٍاقآث لادارة الػليا واملطخوياث لاداريت اخزى،

وطمان أن جخكو هذه املٍاقآث مؼ أهظمت الثىَ وأهداقح واضدراجيجيخح والثيئت املحيؼت؛


لجىةةت الدرغيحةةاث  :جهوم ادرغيس أغظاه مجلظ لادارة  ،وجوجح غمليت اضدثداُ أغظاه

املجلظ.
 :3-3إصالحاث حشريعيت وجىظيميت:


هظم ضريبيت واضحت وشفافت :ييثغي اصاله الىظم الظزيجيت حي جخمز االوطوه والجطاػت

والدنت .وفي هذا ال دد ان حػدد لاجزاهاث ال اصت االخهاريز املاليت وطمس للمطئولزن اممارضت ندر
يثزر مً الاخخيار الص ص  ،وهو ما ييهئ لهم الاوؿماص في الكطاد ،ولذا يجب الؿاإه .يما ان نواهزن
ولواتس الظزاتب ييثغي أيظا أن جخؼلب ندرا ًاقيا مً لاق اه غً الثياهاث املاليت.


وطؼ حػزيػاث مىاهظت للكطاد :ويٍون لَ اخحديد الى وص الهاهوهيت والخىظيميت

والخيطيو قيما اي ها ،وجوطيس الهواهزن ال اصت اخظار امل الح؛
وضع كواهين لإلفالش وهسع امللكيت :ملا ًان مً ؾزر املخونؼ هجاه ًاقت محاولت املئضطاث،

-

قبن وجود حطزيؼ يظؼ آلياث مىظمت لل زو جحهو ج كيت غادلت مدطاويت ،وػخنر أمزا أضاضيا حي
يمًٌ ج كيت الاضدثماراث واغادة جخ ي ها ملػزوغاث مىخجت نث أن جدثدد جماما .وهو ما يخؼلثح هو
وطؼ الهواهزن واللواتس الي جؼلب مً املئضطاث املاليت وؾزر املاليت أن جلد م امػايزر الاق اه الدنيو
املىخظم قيما وػلو اديويها والد اماتها ،الى جاهب نواهزن واجزاهاث حطمس بطزغت ويكاهة اجزاهاث
لاقالص وهشع امللٌيت جحهو املطاواة ازن الداتىزن وأصحا امل الح غلى حد ضواه.
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كواهين حلوق امللكيت والعلود :أحد الدػزيػاث اضاضيت وايذر أهميت إلوػاه انخ اد

-

ضليم ناتم غلى أضاص الطوم هو هظام حهوم امللٌيت الذ ييش ئ حهوم امللٌيت ال اصت .سأن مً
امور اضاضيت أن ج ىؼ نواهزن حهوم امللٌيت ولواتحها مػايزر بطيؼت وواضحت جحدد غلى وجح
الدنت مً يملَ ما ا ،وييل يمًٌ ججميؼ أو جثادُ هذه الحهوم ومػايزر لدسجي املػلوماث اؼزيهت
مزجثت سمىيا و اث جٍلكت مػهولت.
يما اهح لً يمًٌ اجزاه ضوى الهلي مً الػملياث الخجاريت وؾزرها ما لم يًٌ هىاى حػزيؼ ولواتس
جظمً ضالمت الػهود وهكا ها ،ومً امور اضاضيت ان حػم هذه الدػزيػاث غلى حمايت املورديً
والداتىزن وأصحا ال كهاث والػماُ وؾزرهم.
وهود هظام كضائي مضخلل ويعمل بشكل هيد :وػخنر الىظام الهظاثي املطخه الذ وػم

-

بػٍ جيد ،واحد مً أهم املئضطاث في الانخ اد الحديي الهاتم غلى أضاص الطوم .وب يمًٌ سأ
مً الاجزاهاث الظزوريت الي جم وصكها قيما ضثو ان جحهو أ أزز ما لم يًٌ هىاى هظام نظاثي
ضليم وطهز غلى جىكيذ الهواهزن ااضخمزار وةٌكاهة وغدالت ومً زم يحاقظ غلى حٌم الهاهون.
 .4الخاجمت:
حػخنر غمليت الهيام اابصالحاث ،الي جخظمً وطؼ أ مً الدػزيػاث آو املئضطاث الطااهت الذيز،
لخؼثيو الحويمت املئضطاجيت أرما طزوريا مثزرا للخحد  ،وةدويها ب يمًٌ للجشاتز أن جخؤص وجثجذ
جذورها .ومً خالُ ً ما ضثو يمًٌ جهديم جملت مي الخوصياث يما يلي:
 طزورة الاهخمام اموطوع حويمت املئضطاث  ،ومدى جؼثيهح ضواه في املئضطاث اململويت للدولت
أو ال اصت والػاتليت  ،ا ا أن خ وصيت ً مئضطت جخخلل  ،لًٌ ججخمؼ ًلها في محاولت الوصوُ الى
اداه املخمز والكػاليت املحههت و ي مظمون حويمت املئضطاث؛
 الط ي ملحاولت نيام الثاحثزن واملخخ زن والطياضيزن مً وطؼ نواغد ملمارضاث أقظ في
ميدان الدطيزر واوػاه مثادة واضحت لحويمت املئضطاث في الدوُ الىاميت غامت والجشاتز خاصت،
مطخمدة مً ججار الدوُ ومً املثادة املهدمت مً نث الهيئاث الدوليت  ،ولها خ وصيإها املحليت،
وفي هذا ال دد يجب الخكٌزر جديا في جؼويز ميثام حويمت املئضطاث في الجشاتز؛


يجب غلى الحٍومت مً خالُ الخخلي غً حطيزر املئضطاث  ،أن جحزص غلى مزانثإها ومخابػإها

اٍ

لياث الي جخظم ها مكاهيم حويمت املئضطاث  ،وب يهخ ز املجاُ هىا غلى هيئاث يخم اوػاإها،
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واهما يخػدى امز الى وطؼ جملت مً الخداازر ولاجزاهاث لحمايت املئضطاث مً الدطيزر الطيئ ومً
غملياث الكطاد؛
 يما يجب غلى الطلؼاث جكػي

لياث الداخليت لحويمت املئضطاث مً خالُ اوػاه مجالظ

إلدارة مطخهلت وصارمت في غملياث املخابػت واملزانثت  ،والحزص يذلَ غلى جٍويً لجان مجالظ الادارة
الي جخٍلم غ ها أداياث حويمت املئضطاث  ،واغؼاه لوهاتل الزناات ومزاجػت الحطاااث الاضخهالليت
والػىايت الالسمت  ،ػثها للمػايزر املػموُ بها دوليا ؛


ومً خالُ ما نامذ اح الجشاتز مً غملياث ال ا

ت  ،يجب ا ا الخحظزر يذلَ لىظام

حويمت ضليمت مثي غلى الػكاقيت والوطوه وحمايت م الح املالى الجدد ضواه ًاهوا مً الػماُ أو
ال واص أو اجاهب وضً نواهزن وجىظيماث حطهز غلى جؼثيو لَ الىظام؛


يجب الػم غلى اوػاه مخخلل اضوام الي جدغم جؼثيو حويمت املئضطاث  ،مث ضوم

للمطزريً ولاػاراث اث الٌكاهة الػاليت  ،حي جٍون هىاى مىاقطت مثييت غلى الىخاتج واداه الجيد.
ومىح يذلَ جكػي الطوم املاليت مً خالُ ادرا غدد يثزر مً املئضطاث قهها خاصت املئضطاث
املاليت يػزًاث الخامزن والظمان والاجخماعي وصىاديو الاضدثمار الي حػخنر آلياث مزانثت قػالت ملطزر
املئضطاث.


يخؼلب هجاه جؼثيو مظامزن حويمت املئضطاث ،نيام الهؼاغزن ال اص والػام االػم

مػا ٌوػاه ووطؼ اػز الهاهوهيت والخىظيميت وخلو جو مً خالُ الطلوى اخالقي ولاغزافي.
 .5كائمت املراهع املعخمدة
 .0وردث هذا الاصالحاث في دراضت ملزيش املػزوغاث الدوليت ال اصت بػىوان :اىَ الاضٌىدريت ،
اليػزة الانخ اديت  ،املجلد ال امظ والثالزون . 9112 ،
 .9جةةزجم امل ةةؼلح االلؿةةت الكزوطةةيت الةةى  ، gouvernement des entrepriseأمةةا االلؿةةت الػزةيةةت
قهىاى الػديد مً املهدرحاث :حٌم املئضطاث  ،حٌماهيت املئضطاث  ،حايميةت املئضطةاث أو
غةةدد م ةةً الث ةةدات اخ ةةزى مث ة  :أض ةةلو ممارض ةةت ض ةةلؼت لادارة ااملئضط ةةاث  ،أض ةةلو لادارة
املثلى  ،الهواغد الحايمت للمئضطاث  ،لادارة الر يهت وؾزرها .لًٌ بػد الػديد مً املػةاوراث
واملحةةاوبث خاصةةت امجم ةةؼ اللؿةةت الػزةي ةةت الةةذ ي ةةَ امل ةةلحاث  ،جةةم الاجك ةةام غلةةى م ةةؼلح
حويمت املئضطاث .
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ملخص:
تهضف هظه الضعاؾت بكيل عثِس ي بلى بًجاص بِئت مثالُت لخىمُت وجُىٍغ مباصت ومخُلباث خىهمت الكغواث في
مداولت إلاى٘ ول مٓاهغ الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي في مسخلف صوٌ الٗالم ٖامت والجؼاثغ زانت ،وهظا ًٖ َغٍم
صعاؾت الخجاعب الضولُت في هظا اإلاجاٌ ،وهظا مً ؤحل الاؾخفاصة مً ؤفياعها والُغق التي اؾخٗملتها في مجاٌ
جُبُم خىهمت الكغواث وميافدت الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي  ،وؤزظها هضعوؽ باليؿبت للجؼاثغ التي ماػالذ بُٗضة
ًٖ عهب هظه الضوٌ ؾىاءا الٗغبُت منها ؤو الٛغبُت ،ومداولتها لخُىٍغ مكغوٖها الخام خىهمت الكغواث
وميافدت الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي ومداولت بهماثه بىجحرة ؾغَٗت وبإفياع هالذ الىجاح مً كبل ،وهظا مً ؤحل
بػالت الٛبن ٖلى الكغواث وهظا جُىٍغ الاكخهاص وبلحاكها بغهب الضوٌ التي ؾبلتها في هظا اإلاجاٌ.
الكلماث املفخاحيت :خىهمت الكغواث ،ميافدت الفؿاص ،الخجاعب الضولُت ،ججغبت الجؼاثغ.
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Résumé:
Expériences internationales en matière de gouvernance et de lutte
contre la corruption financière et administrative(Leçons apprises pour
l'Algérie)
Cette étude vise principalement à créer un environnement idéal pour le
développement des principes et des exigences de gouvernance d'entreprise
pour tenter de prévenir tous les aspects de la corruption financière et
administrative dans divers publics et de l'Algérie, en particulier les pays du
monde, ce qui est en étudiant l'expérience internationale dans ce domaine,
et ceci afin de tirer profit des idées et des méthodes utilisées par dans le
domaine de la gouvernance d'entreprise et la lutte contre la corruption
financière et administrative, et les prendre comme des leçons pour
l'Algérie, qui est encore loin derrière ces pays, si les arabes ou
occidentaux, et sa tentative de développer son projet sur la gouvernance et
la lutte contre la corruption financière et administrative et essayer
d'augmentation rythme rapide Les idées ont gagné le succès avant, afin
d'éliminer cette injustice aux entreprises ainsi que le développement de
l'économie et attachés aux pays qui l'ont précédé dans ce domaine.
Mots-clés: Gouvernance d'entreprise, lutte contre la corruption,
expériences internationales, expérience en Algérie
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 .1ملدمت:
بٗض ؾلؿلت ألاػماث اإلاالُت الىبحرة التي مؿذ هبر الكغواث الٗاإلاُت ،زانت في الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍىُت وبغٍُاهُا وفغوؿا ،والتي وان ؾببها الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي وؾىء الغكابت والكفافُت واإلاؿاءلت،
بدُث ؤصث هظه ألاػماث بلى جىبض الىثحرًً مً اإلاؿاهمحن واإلاؿدثمغًٍ في هظه الكغواث زؿاثغ مالُت
فاصخت ،هظا ما ؤصي بهم بلى البدث ًٖ َغٍلت حضًضة جمىنهم مً اإلادافٓت ٖلى ؤمىالهم ،وهظا مً
زالٌ ؤلاصاعة الجُضة للكغواث .
فمً هظا اإلاىُلم ػاص الاهخمام بمفهىم خىهمت الكغواث وؤنبدذ مً الغواثؼ ألاؾاؾُت التي مً
زاللها ًخم اللًاء ٖلى مٓاهغ الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي ،وهظا بفًل آلالُاث التي جمخاػ بها خىهمت
الكغواث واإلاؿاءلت والكفافُت وٚحرها.
هظا وله صف٘ بالٗضًض مً الضوٌ في الٗالم بلى زىى ججاعب في مجاٌ جُبُم خىهمت الكغواث وهظا
مداولتها بًجاص ألؾالُب جخمىً مً زاللها ميافدت الفؿاص بىىُٖه اإلاالي وؤلاصاعي والظي وان ؾببا في
زغاب الٗضًض مً اكخهاصًاث مٗٓم الضوٌ ؾىاء واهذ هامُت ؤو مخلضمت.
وهٓغا للىجاخاث التي خللتها الٗضًض مً الضوٌ في جُبُم مباصت خىهمت الكغواث وميافدت الفؿاص
اإلاالي وؤلاصاعي  ،فؿىف هخُغق في هظه الىعكت البدثُت بلى ٖغى بٌٗ الخجاعب الضولُت في مجاٌ
جُبُم مباصت خىهمت الكغواث وميافدت الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي  ،والتي حٗخبر مً ؤهجح الخجاعب في
الٗالم وهظا ججغبت الجؼاثغ التي الجؼاٌ فخُت باإلالاعهت م٘ ججاعبهم ؾىاء في الجاهب اإلاياوي ؤو الؼمني،
وهظا مً ؤحل اؾخسالم الضعوؽ وألافياع لدؿخفُض منهم الجؼاثغ في جُبُم هظه الخجغبت.
ً
واهُالكا مما ؾبم جإحي هظه الىعكت البدثُت لضعاؾت مىيىٕ الخجاعب الضولُت في مجاٌ الحىهمت
والفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي ومداولت اؾخسالم صعوؽ منها باليؿبت للجؼاثغ ،بدُث كمىا بدؿلُِ الًىء
ٖلى مىيىٕ هظه الخجغبت الظاث هٓغا لألهمُت الىبحرة التي ؤنبدذ جىدؿبها في اإلاجخم٘ اإلاٗانغ ٖامت
واإلاجخم٘ الجؼاثغي زانت.
.1.1إشكاليت البحث:واهُالكا مما ؾبم و للخٗغف ٖلى
جخُلب مىا ؤلاحابت ٖلى بقيالُت البدث ٖلى الىدى الخالي:
ماهي ؤهم الخجاعب الضولُت في مجاٌ الحىهمت والفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي ؟ وما مضي اؾخفاصة الجؼاثغ مً
هظه الخجاعب؟
بىاءا ٖلى الؿااٌ الجىهغي ًمىً َغح حملت مً الدؿائالث هىعصها فُما ًلي:
122

« مجلت امللريسي للدراصاث الاكخصاديت واملاليت ،اإلاجلض ،3الٗضص،1خاص ،حاجفي  »2019م م 143-119

خاهمي بىخفو

(الخجارب الدوليت في مجال إرصاء الحوكمت ومكافحت الفضاد املالي وإلاداري )

 ماهي ؤهجح الخجاعب في مجاٌ جُبُم خىهمت الكغواث ٖاإلاُا؟
 فُما جخمثل الخجاعب الٗاإلاُت والٗغبُت في ميافدت الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي ؟
 ما مضي هجاح الخجغبت الجؼاثغٍت ملاعهت ببٌٗ الخجاعب الٗاإلاُت؟
.1.1الفرطياث :ؤما الفغيُاث التي اٖخمضهاها لإلحابت ًٖ هظه الدؿائالث فياهذ واآلحي:
 جخمثل ؤهم الخجاعب في مجاٌ جُبُم خىهمت الكغواث ٖاإلاُا في :الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت،
عوؾُا ،فغوؿا..........بر.
 جخمثل الخجاعب الٗاإلاُت والٗغبُت في ميافدت الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي في ول مً :هُجحرًا ،بلٛاعٍا،
اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت ،مىعٍخاهُا............بر.
 الجؼاثغ لم حؿخُُ٘ وبلى خض آلان مىاهبت هظه البلضان فُما ونلذ بلُه في جُبُم خىهمت
الكغواث وميافدت الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي.
.1.1مىهجيت الدراصت :إلاٗالجت اإلاىيىٕ ولإلحابت ٖلى ؤلاقياٌ الؿابم ،حٗخمض الضعاؾت ٖلى اإلاىهج
الىنفي الخدلُلي  ،وهلؿم ؤلاَاع الٗام للمىيىٕ وهدضص مً زالله اإلافاهُم الىٓغٍت ليل مً الحىهمت
والفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي.
.1.1أهميت الدراصت :جغح٘ ألاهمُت الٗلمُت للضعاؾت هدُجت جىاولىا إلاىيىٕ مٗانغ ،بدُث ًؼصاص
الاهخمام بمىيىٕ خىهمت الكغواث وميافدت الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي مما لهما مً ؤهمُت في اإلاؿاٖضة
ٖلى اؾخلغاع ألاؾىاق اإلاالُت وعف٘ مؿخىي الكفافُت في جلً الكغواث ،وهظا الحض مً الفؿاص اإلاالي
وؤلاصاعي الظي ًاصي بلى الخللُل مً اإلاساَغ التي جخٗغى لها الكغواث ،هظا ما ؤصي بالضوٌ بلى زىى
ججاعب في هظا اإلاجاٌ ،وهظا مً ؤحل ؤعؾاء مخُلباث الحىهمت وميافدت الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي.
.1.1أهداف الدراصت:
تهضف هظه الضعاؾت بلى مداولت جدلُم ألاهضاف آلاجُت:
 البدث ًٖ مضي ويىح مفاهُم ول مً الحىهمت والفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي.
 بللاء الًىء ٖلى ؤهم الخجاعب الضولُت الىاجحت في مجاٌ بعؾاء الحىهمت وميافدت الفؿاص
اإلاالي وؤلاصاعي.
 الخُغق بلى الخجغبت الجؼاثغٍت ومداولت مٗغفت مضي هجاخها ؤو فكلها في مجاٌ بعؾاء الحىهمت
وميافدت الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي.
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.1.1خطت الدراصت :إلاٗالجت اإلاىيىٕ ولإلحابت ٖلى حؿائالث الضعاؾت وٗخمض ٖلى الخُت الخالُت:
 الحىهمت والفؿاص اؾخٗغاى هٓغي.
 ججاعب بعؾاء الحىهمت في الٗالم ( الضعوؽ اإلاؿخفاصة للجؼاثغ)
.1.1الدراصاث الضابلت:
هىان الٗضًض مً الضعاؾاث الؿابلت التي جىاولذ اإلاىيىٕ وهبضؤ بضعاؾت مجبىع فىػٍت بٗىىان":
بنالح الضولت وميافدت الفؿاص في الجؼاثغ" مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت ،صعاؾت
ٖبض الغخمان بً عاقض الٗبض اللُُف بٗىىان ":آلازاع الاكخهاصًت واإلاالُت للفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي"،
صعاؾت نضًلي زحرة ،واك٘ جُبُم الحىهمت في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت -صعاؾت خالت ماؾؿت
ؤن...س ي...ؤ عوٍبت ،الجؼاثغ"......وٚحرها مً الضعاؾاث في هفـ الؿُاق.
 .1الحوكمت والفضاد اصخعراض هظري
 .1.1حوكمت الشركاث:للض حٗضصث مفاهُم الحىهمت بدُث ؤهه ال ًىحض مفهىم مدضص لهظا اإلاهُلح،
وفُماًلي ؾىف هخُغق بلى ؤهم اإلافاهُم التي خضصث هظا اإلاهُلح ،وفُماًلي ؾىف هخُغق بلى ؤهم
اإلافاهُم التي خضصث هظه اإلاهُلح:


حعريف مؤصضت الخمويل الدوليت (ٖ :)IFCغفذ الحىهمت ٖلى ؤنها الىٓام الظي ًخم مً

زالله بصاعة الكغواث والخدىم في ؤٖمالها.


مىظمت الخعاون الاكخصادي والخىميت (ٖ :)OECDغفتها ٖلى ؤنها مجمىٖت مً الٗالكاث التي

جغبِ بحن اللاثمحن ٖلى بصاعة الكغهت و مجلـ ؤلاصاعة وخملت ألاؾهم وٚحرهم مً ؤصحاب اإلاهالح( .مغهؼ
ؤبى ْبي للحىهمت ،نفدت )5


حعريف )ٌٗ :(G.Charreauxغفها ٖلى ؤنها مجمىٖت اإلاُياهحزماث التي تهضف بلى جدضًض

الؿلُاث والخإزحر ٖلى كغاعاث اإلاضًغًٍ ،ؤي بٗباعة ؤزغي جدىم كُاصتهم للماؾؿت ،وحٗغف مجاٌ
ؾلُاجم( .ؤماٌ ُٖاعي ،ؤبى بىغ زىالض)2012 ،


حعريف ( :)Sir Adrian Cadburyحٗني الحىهمت بكامت الخىاػن بحن ألاهضاف الاكخهاصًت

والاحخماُٖت وبحن ألاهضاف الفغصًت والجماُٖت ،وؤن بَاع خىهمت الكغواث هىا لدصجُ٘ الاؾخسضام
الىفء للمىاعص .وَلب اإلاؿاءلت ًٖ الىناًا ٖليها ،وؤن الهضف هى الغبِ كضع ؤلاميان بحن مهالح
ألافغاص والكغواث واإلاجخم٘ وله( .ؤخمض ًىؾف صوصًً ،2015 ،نفدت )71
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هما ًمىً حٗغٍف الحىهمت ٖلى ؤنها ؤؾلىب وَغٍم الحىم واللُاصة ،لدؿُحر قاون مىٓمت كض
جيىن صولت  ،ؤو مجمىٖت مً الضوٌ ،مىُلت ،مجمىٖاث مدلُت ،ماؾؿاث ٖمىمُت ؤو زانت ،و هي
جغجىؼ ٖلى الخيؿُم ،الدكاوع ،اإلاكاعهت،و الكفافُت في اللغاع ،فهي جلاعب بحن اإلاهالح( .ملضم وهُبت)،
مفهىم الحىهمت ًُغح يمً بقيالُت واؾٗت مً الفٗالُت والىجاٖت في الٗمل الُىمي و تهخم بالٗالكت
بحن الؿلُت و الحىم ،و ًغجىؼ هظا اإلافهىم ٖلى زالر ؤؾـ عثِؿُت( :ملضم وهُبت)،


ألاؾاؽ ألاوٌ ًخٗلم بىحىص ؤػمت في َغٍم الحىم ،فلضان مغهؼٍت هُئت الضولت و يٗف

الفٗالُت و الىجاٖت في الفٗل ؤو الٗمل الٗمىمي


ألاؾاؽ الثاوي ًٓهغ ؤن هظه ألاػمت حٗىـ فكل ؤو يٗف ألاقياٌ الخللُضًت في الٗمل

الٗمىمي ألاؾاؽ الثالث ًخٗلم بٓهىع قيل حضًض للحىم ؤهثر مىاثمت للمُُٗاث الحالُت.
 .1.1خصائص الحوكمت :جخمثل زهاثو الحىهمت فُماًليٖ( :بض الحفُٔ وػٍغ)2018 ،،
 املشاركت :وحٗني ؤزظ حؼء مً ألامغ واإلاؿاهمت بالبدث فُه ،واإلاكاعهت الفٗالت في اللًاًا اإلاُغوختجخم ٖىضما ًيىن لضي ؤفغاص اإلاجمىٖت الفغنت اليافُت لُغح ألاؾئلت ٖلى ؤحىضة الٗمل والىلاف
خىلها .وؤن ٌٗبروا بكيل واضح ًٖ ازخُاعاتهم مً اإلاسغحاث النهاثُت ؤزىاء ٖملُت اجساط اللغاع.


كواعد اللاهون :الحىهمت حٗنيٖ :ضالت وقغُٖت ،جخمحز بلىة وهؼاهت وحٗمل ٖلى خماًت خلىق

ؤلاوؿان ،ؤي( :هٓام كًاجي مؿخلل ًدؿم باللىة والجزاهت)


الشفافيت :وجخمثل في اجساط اللغاعاث وويٗها مىي٘ الخىفُظ صازل بَاع اللىاٖض الكغُٖت،

وحٗني ؤن اإلاٗلىماث اإلاخاخت بؿهىلت ومباقغة لهاالء الظًً ًخإزغون بخلً اللغاعاث والالتزاماث.


املضاءلت :اإلاؿاءلت لِؿذ فلِ باليؿبت للمىٓماث الحيىمُت ،ولىً ؤًًا لللُإ الخام

واإلاجخم٘ اإلاضوي .فاإلاىٓماث ًجب ؤن جيىن مؿاولت ؤمام هاالء الظًً ًخإزغون بلغاعاتها وؤٖمالها وال
ًمىً جهىع ؤن جيىن ملؼمت بضون الكفافُت وكىاٖض اللاهىن.


الاجفاق الجماعي :هىان الٗضًض مً الفاٖلحن والٗضًض مً وحهاث الىٓغ صازل اإلاجخم٘،

والحىهمت حٗمل ٖلى بًجاص حؿىٍت للمهالح اإلاسخلفت صازل اإلاجخم٘ للىنىٌ بلى الاجفاق الجماعي.


العدالت والشمول :ؤن ٌكٗغ حمُ٘ ألافغاص في اإلاجخم٘ بإنهم ؤًٖاء فاٖلُحن وٚحر مٗؼولحن

ًٖ الاججاه الؿاثض في اإلاجخم٘ وؤن لضيهم الفغنت للخإزحر.
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الفاعليت والكفاءة :الحىهمت حٗني الٗملُاث التي جاصي بلى جاصي بلى الىخاثج التي جدلم

اخخُاحاث اإلاجخم٘ ،وًٖ َغٍم الاؾخسضام ألامثل للمىاعص وٖلى ؤؾاؽ اإلاخاح منها ،هما حٗني ؤًًا
الاؾخسضام اإلاؿخمغ للمىاعص الُبُُٗت وخماًت البِئت.
 .1.1أهميت حوكمت الشركاث:جخجلى ؤهمُت خىهمت الكغواث في الٗضًض مً اإلاؼاًا هظهغ منها ماًلي:
(هجاة مدمض مغعي)


حٗؼٍؼ آصاء الكغواث وحُٗٓم كُمتها الؿىكُت ،باإليافت بلى خماًت ؤنىلها.



مداعبت الفؿاص الضازلي في الكغواث وٖضم الؿماح بىحىصه ؤو اؾخمغاعه.



جللو مساَغ ألاػماث اإلاالُت.



ػٍاصة فغم الحهىٌ ٖلى الخمىٍل الخاعجي مً كبل اإلااؾؿاث ،مما ًاصي بلى ػٍاصة مٗضالث

الىمى وزلم اإلاؼٍض مً الىْاثف.


اإلاؿاءلت اإلاداؾبُت إلصاعة الكغهت ،والاهًباٍ الظاحي والالتزام باللىاهحن.



جإهُض الخفاٖل بحن ألاهٓمت الضازلُت والخاعحُت اإلاىٓمت ألٖماٌ الكغواث.



حُٛحر الضوع الخللُضي للمغاحٗت الضازلُت مً الفدو واإلاغاحٗت والحماًت والضكت والىفاءة

والالتزام بلى اإلاكاعهت في الخيبا بؿلىن آلاصاء اإلاؿخلبلي للكغواث.
 .1.1مبادئ حوكمت املؤصضاث :اإلالهىص بمباصت خىهمت اإلااؾؿاث اللىاٖض والىٓم وؤلاحغاءاث التي
جدلم ؤفًل خماًت وجىاػن بحن مهالح مضًغي اإلااؾؿت واإلاؿاهمحن فيها ،وؤصحاب اإلاهالح ألازغي
اإلاغجبُت بها ،وهىان زمؿت مباصت ؤؾاؾُت لترؾُش كىاٖض الحىهمت ويٗتها مىٓمت الخٗاون الاكخهاصي
والخىمُت ػاثض اإلابضؤ الؿاصؽ والظي جم ويٗه بٗض مغاحٗت هظه اإلاباصت ؾىت  2004جخٗلم ب ـ ـ ـ ــ( :خؿحن
ًغقيٖ ،مغ ٖلي ٖبض الهمض)،
 1.1.1حلوق املضاهمينً :خًمً هظا اإلابضؤ مجمىٖت مً الحلىق التي جًمً اإلالىُت آلامىت لألؾهم،
وؤلافهاح الخام ًٖ اإلاٗلىماث ،وخلىق الخهىٍذ ،واإلاكاعهت في كغاعاث بُ٘ ؤو حٗضًل ؤنىٌ اإلااؾؿت
بما في طلً ٖملُاث الاهضماج وبنضاع ؤؾهم حضًضة.
 1.1.1املعاملت املخكافئت للمضاهمينً :جب ؤن ًىفل بَاع خىهمت اإلااؾؿاث اإلاٗاملت اإلاخيافئت لجمُ٘
اإلاؿاهمحن ،ومً بُنهم نٛاع اإلاؿاهمحن وألاحاهب منهم ،هما ًيبغي ؤن جخاح ليافت اإلاؿاهمحن فغنت
الحهىٌ ٖلى حٗىٌٍ فٗلي
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في خالت اهتهان خلىكهم.
 .1.1.1دور أصحاب املصالح في حوكمت املؤصضاثً :جب ؤن ًىُىي بَاع خىهمت اإلااؾؿاث ٖلى
الاٖتراف بدلىق ؤصحاب اإلاهلحت هما ًىضحها اللاهىن ،وؤن ٌٗمل ؤًًا ٖلى حصجُ٘ الاجهاٌ بحن
اإلااؾؿاث وبحن ؤصحاب اإلاهالح في مجاٌ زلم الثروة وفغم الٗمل وجدلُم الاؾخضامت للمكغوٖاث
اللاثمت ٖلى ؤؾـ مالُت ؾلُمت.
 .1.1.1إلافصاح والشفافيتً :يبغي ؤن ًىفل بَاع خىهمت اإلااؾؿاث جدلُم ؤلافهاح الضكُم ،وفي
الىكذ اإلاالثم بكإن وافت اإلاؿاثل اإلاخهلت بخإؾِـ اإلااؾؿت ،ومً بُنها الىيُٗت اإلاالُت وألاصاء واإلالىُت
وؤؾلىب مماعؾت الؿلُت.
 .1.1.1مضؤولياث مجلط إلادارةً :جب ؤن ًدُذ بَاع خىهمت اإلااؾؿاث الخُىٍ ؤلاعقاصًت
ؤلاؾتراجُجُت لخىحُه اإلااؾؿاث هما ًجب ؤن ًىفل اإلاخابٗت الفٗالت لإلصاعة الخىفُظًت مً كبل مجلـ
ؤلاصاعة ،وؤن جخم مؿاءلت مجلـ ؤلاصاعة
مً كبل اإلااؾؿت واإلاؿاهمحن.
 .1.1.1طمان ألاصاش الالزم لخفعيل إطار حوكمت املؤصضاث :خُث ًىو هظا اإلابضؤ ٖلى يغوعة جىفحر
ألاؾـ الالػمت لخفُٗل بَاع خىهمت اإلااؾؿاث مً ؤحل عف٘ مؿخىي الكفافُت وؤن ًخىافم هُيل
الحىهمت م٘ ؤلاَاع اللاهىوي وٍدضص بضكت مؿاولُاث الهُئاث اإلاسخلفت اإلاؿئىلت ًٖ ؤلاقغاف والغكابت.
.1أهداف حوكمت الشركاث:جخمثل ؤهضاف خىهمت الكغواث في( :بىعوف ػًٍ الضًً ،صهُمي حابغ،
)2012


جدؿحن كضعة اإلاكغوٖاث ٖلى جدلُم ؤهضافها مً زالٌ جدؿحن الهىعة الظهىُت والاهُبإ

ؤلاًجابي ٖنها.


جدؿحن ٖملُت نى٘ اللغاع في الكغواث بؼٍاصة بخؿاؽ اإلاضًغًٍ باإلاؿاولُت وبمياهُت مداؾبتهم

مً زالٌ الجمُٗت الٗامت.


جدؿحن زانُت مهضاكُت البُاهاث واإلاٗلىماث وجدلُم ؾهىلت فهمها ٖبر الحضوص.



بصزاٌ اٖخباعاث اللًاًا البُئُت وألازالكُت في مىٓىمت نى٘ اللغاع.



جدؿحن صعحت الكفافُت والىيىح وؤلافهاح ووكغ البُاهاث واإلاٗلىماث.



ػٍاصة كضعة اإلاكغوٖاث ٖلى جدؿحن مىكفها الخىافس ي وحظب اؾدثماعاث وعئوؽ ؤمىاٌ ؤزغي.
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ػٍاصة كضعة ؤلاصاعة ٖلى جدفحز الٗاملحن وجدؿحن مٗضالث صوعان الٗمالت واؾخلغاع الٗاملحن.

 .1طوابط حوكمت الشركاث:بن هىان اجفاق ٖلى ؤن الخُبُم الؿلُم لحىهمت الكغواث ًخىكف ٖلى
مضي جىفغ و مؿخىي حىصة مجمىٖت مً الًىابِ (مدضصاث) منها ماهى صازلي ومنها ماهى زاعجي،
وفُماًلي ؾىف هخُغق بالخفهُل بلى ول هظه الًىابِ بىىٖيها الضازلي والخاعجي( .مغهؼ ؤبى ْبي
للحىهمت ،الهفداث )13-12
 -1-1طوابط (محدداث) داخليت :وهلهض بالًىابِ الضازلُت بحغاءاث الكغهت الضازلُت ،بدُث
جخمثل هظه الًىابِ في اللىاٖض وألاؾـ التي جدضص هُفُت اجساط اللغاعاث وجىػَ٘ الؿلُاث صازل
الكغهت بحن الجمُٗت الٗامت ،ومجلـ ؤلاصاعة ،واإلاضًغًٍ الخىفُظًحن ،والتي ًاصي جىافغها مً هاخُت
وجُبُلها مً هاخُت ؤزغي بلى جللُل الخٗاعى بحن مهالح هظه ألاَغاف الثالزت.
 -1 -1طوابط (محدداث) خارجيت:جخمثل الًىابِ الخاعحُت في اإلاىار الٗام لالؾدثماع في الضولت،
الظي ٌكمل ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ :اللىاهحن اإلاىٓمت لليكاٍ الاكخهاصي) مثل كىاهحن ؾىق اإلااٌ ،وكاهىن
الكغواث ،وكىاهحن جىُٓم اإلاىافؿت ومى٘ اإلاماعؾاث الاخخياعٍت وؤلافالؽ( ،وهفاءة اللُإ اإلاالي) البىىن
وؾىق اإلااٌ (في جىفحر الخمىٍل الالػم للمكغوٖاث ،وصعحت جىافؿُت ؤؾىاق الؿل٘ وٖىانغ ؤلاهخاج،
وهفاءة ألاحهؼة والهُئاث الغكابُت) هُئت ؾىق اإلااٌ والبىعنت ( في بخيام الغكابت ٖلى الكغواث ،باإليافت
بلى اإلااؾؿاث الخانت باإلاهً الحغة مثل مياجب اإلاداماة واإلاغاحٗت والخهيُف الاثخماوي والاؾدكاعاث
اإلاالُت والاؾدثماعٍت .وجغح٘ ؤهمُت الًىابِ الخاعحُت بلى ؤن وحىصها ًًمً جىفُظ اللىاهحن واللىاٖض
التي جًمً خؿً بصاعة الكغهت ،والتي جللل مً الخٗاعى بحن الٗاثض الاحخماعي والٗاثض الخام.
.1الفضاد
حٗخبر ْاهغة الفؿاص مً الٓىاهغ الخُحرة التي جىاحه بلضان الٗالم الُىم ،وهٓغا الؾخفداٌ هظه
الٓاهغة في اإلاجخمٗاث وآزاعها الؿلبُت ٖلى الخىمُت الاكخهاصًت والاحخماُٖت والؿُاؾُت ،هظا ما ؤصي
بىثحر مً الباخثحن باالهخمام بها ومداولت جدلُل هظه الٓاهغة وهكف ؤؾبابها ،ومً زمت الٗمل ٖلى
مداعبتها والحض مً اهدكاعها.
وفُما ًإحي ؾىف هخُغق بلى ؤهم هظه الخٗغٍفاث التي جبيذ هظه الٓاهغة ،فللض ٖغف البىً
الضولي الفؿاص ٖلى ؤهه:
"الفؿاص هى بؾاءة اؾخٗماٌ الىُْفت الٗامت لخدلُم مياؾب زانت" ،ؤما مىٓمت ألامم اإلاخدضة فلض
ٖغفخه ٖلى ؤن ْاهغة الفؿاص هي ":اللُام بإٖماٌ جمثل ؤصاء ٚحر ؾلُم للىاحب ،ؤو بؾاءة اؾخٛالٌ إلاىك٘
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ؤو ؾلُت بما في طلً ؤفٗاٌ ؤلاٚفاٌ جىكٗا إلاؼٍت ؤو ؾُٗا للحهىٌ ٖلى مؼٍت ًىٖض بها ؤو حٗغى ؤو جُلب
بكيل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ ؤو بزغ كبىٌ مؼٍت ممىىخت بكيل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ ،ؾىاء للصخو طاجه
ؤو لهالح شخو آزغ" ،ؤما مىٓمت الكفافُت الضولُت للفؿاص في ٖغفخه بضوعها ٖلى ؤهه" :الؿلىن
الظي ًماعؾه اإلاؿاولىن في اللُإ الٗام ؤو اللُإ الخام ،ؾىاء واهىا ؾُاؾُحن ؤو مىْفحن مضهُحن،
بهضف بزغاء ؤهفؿهم ؤو ؤكغبائهم بهىعة ٚحر كاهىهُت ،ومً زالٌ بؾاءة اؾخسضام الؿلُت اإلامىىخت لهم"
(خاخت ٖبض الٗالي ،2013 ،،الهفداث )24-21
للض وعصث حٗاعٍف ٖضًضة للفؿاص  ،بط ال ًىحض حٗغٍف واخض مدضص له  ،بال ؤنها جمدىعث حمُٗها
ٖلى مًمىن واخض وهى بؾاءة اؾخٗماٌ الؿلُت الٗامت ؤو الىُْفت الٗامت لخدلُم مياؾب شخهُت.
للض اعجبِ مفهىم الفؿاص في ؤطهان الٗضًض مً البكغ بالكغ  ،و عبما ًيىن انضق حٗغٍف له هى
الظي وعص في مىؾىٖت الٗلىم الاحخماُٖت " الفؿاص هى ؾىء اؾخسضام الىفىط الٗام لخدلُم مياؾب
زانت  ،وَكخمل طلً ٖلى حمُ٘ ؤهىإ عقاوي اإلاؿاولُحن اإلادلُحن ؤو الىَىُحن ؤو الؿُاؾُحن  ،ولىىه
ال ًخًمً الغقاوي التي جدضر فُما بحن اللُإ " (ٖباؽ خمُض الخمُمي)
 .1.1الفضاد املالي وإلاداري:
ًلهض بالفؿاص اإلاالي الاهدغافاث اإلاالُت اإلابيُت ٖلى مسالفت اللىاهحن و اللىاٖض و مسخلف ألاخيام
اإلاٗخمضة في ؤي ماؾؿت ؤو جىُٓم والتهغب الًغٍبي.
ّ
ّ
ؤما الفؿاص ؤلاصاعي فُخٗلم باالهدغافاث الىُْفُت إلاىْفي اللُإ الٗام و الخام ٖلى خض ؾىاء مً
ّ
زالٌ مسالفتهم للدكغَ٘ اللاهىوي ويىابِ اللُم الفغصًت والغقىة ،وهى ما ًغمؼ الؾخٛالٌ مىْفي الضولت
إلاىاكٗهم و نالخُاتهم للحهىٌ ٖلى مياؾب ومىاف٘ بُغق ٚحر مكغوٖت
 .1.1الىظرياث املفضرة الهدشار الفضاد املالي وإلاداري :هىان مجمىٖت مً الىٓغٍاث اإلافؿغة لٓاهغة
الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي هظهغ منها:
 .1.1.1الىظريت الاكخصاديت:جغي هظه الىٓغٍت ؤن الفؿاص اإلاالي لغح٘ بلى البدث ًٖ الغَ٘ ؤو الٗاثض
الاكخهاصي ٚحر اإلاكغوٕ لخدلُم مىفٗت زانت باؾخسضام وؾاثل مسخلفت والىُْفت مثال ،بدُث ًغح٘
الاكخهاصًىن ؤؾباب الفؿاص اإلاالي بلى الخفاٖل بحن الؼباثً "الٗمالء" وؤفغاص آزغًٍ ًخهفىن بالفؿاص
ؤي "ٖاعيىا الفؿاص" ،وبدؿب هظه الىٓغٍت فالفؿاص يهضف للبدث ًٖ صزل ٚحر قغعي مً زالٌ
هٓام الٗغى والُلب ،وجترهؼ مضازل ملاومت الفؿاص في هظه الىٓغٍت ٖلى ؤلانالخاث الاكخهاصًت
هُغٍم عثِس ي لإلنالح.
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.1.1.1الىظريت الاجخماعيت :جغح٘ هظه الىٓغٍت الفؿاص بلى وحىص زلل في بىاء اإلاجخم٘ ووْاثفه ،ألامغ
الظي ًىٗىـ ؾلبا ٖلى َبُٗت الٗالكاث والؿلىهُاث ،باإليافت بلى جضوي وجضهىع ألاويإ اإلاِٗكُت
لفئاث هثحرة مً اإلاىاَىحن هدُجت اعجفإ وؿبت البُالت والفلغ ،ما ًضفٗهم للبدث ًٖ َغق ٚحر
مكغوٖت مً ؤحل مىاحهت مخُلباث الحُاة وٚالء اإلاِٗكت.
 .1.1.1الىظريت اللاهوهيت :حكحر الٗضًض مً الضعاؾاث طاث الٗالكت بمىيىٕ الفؿاص في ؤبٗاصه اإلاالُت
والاصاعٍت بلى وحىص ٖالكت بحن هىٕ الدكغَٗاث اإلاُبلت وْهىع مكيلت الفؿاص ،لهظا فالىٓغٍت اللاهىهُت
جغي ؤهه ولما واهذ الدكغَٗاث مخسلفت ؤو مجحفت ؤو مىداػة بلى َبلت ؤو فئت ؤو خؼب واهذ صافٗت بلى
ْهىع اإلاماعؾاث الاكخهاصًت وؤلاصاعٍت الفاؾضة ،هما ؤن اللىاهحن التي ال حؿخجُب بىفاءة ٖالُت بلى
ؤخضر اإلاؿخجضاث الاكخهاصًت والٗاإلاُت واإلاٗلىماجُت جبلى مخسلفت وصافٗت إلاماعؾاث فاؾضة للخمىً
مً بصاعة اإلااٌ وألاٖماٌ وجدلُم مياؾب مغجفٗت ،وهظلً الدؿِب في جىفُظ هظه اللىاهحن ٌٗخبر ٖامال
خاؾما في ْهىع الفؿاص واهدكاعه ٖلى هُاق واؾ٘.
 .1.1.1الىظريت إلاداريت :جغح٘ هظه الىٓغٍت مكيلت الفؿاص وجغبُه بكيل وزُم بالىىاحي ؤلاصاعٍت ومنها
ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ:
 الالمغهؼٍت والفؿاص :جىحض ٖالكت بحن الالمغهؼٍت (اإلاالُت) واهدكاع الفؿاص ،خُث ؤن حٗضصكىىاث الهغف بضون يىابِ وعكابت كبل الهغف وبٗضه ًاصي بلى ٖضم بخيام آلُاث اإلاخابٗت
والغكابت.
 جلضًم الخضماث الٗامت ٖبر ؤحهؼة خيىمُت مدخىغة ًفسح اإلاجاٌ للحهىٌ ٖلى الغقاوي مًكبل اإلاىْفحن اإلايلفحن بخلضًم الخضماث ،لظا فةن جلضًم مثل هظه الخضماث ٖبر ماؾؿاث
ٚحر خيىمُت ؾُفخذ مجاٌ الخُاع ؤمام الجمهىع وبالخالي ًلل الفؿاص.
 ٖضم الىفاءة في جىلي اإلاىانب ًًٗف مغهؼ هاالء اإلاىْفحن وَؿهم في زلم مىحت مًالايُغاب ؤلاصاعي وٖضم الاؾخلغاع الىُْفي والظي ًيخهي بلى الخلل في ألاحهؼة فُىثر الفؿاص
وجخفص ى الغقىة.
 اإلاهلحت الصخهُت للمىْف الٗمىمي وجغحُدها ٖلى اإلاهلحت الٗامت.-

ٖضم امخثاٌ اإلاىْفحن لًىابِ وكىاٖض اإلاهىت اإلادضصة في اللىاهحن واللىاثذ التي جىٓم ؾحر
الٗمل.
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 .1أصباب اهدشار الفضاد املالي وإلاداري :للض خضص البىً الضولي مجمىٖت مً ألاؾباب لٓهىع الفؿاص
اإلاالي وؤلاصاعي هدضص ؤهمها فُماًلي ( :الٗبس ي ٖلي ،لبزة هكام ،2016 ،الهفداث )120-119


تهمِل صوع اإلااؾؿاث الغكابُت ،وكض جيىن حٗاوي مً الفؿاص هي هفؿها



وحىص البحروكغاَُت في ماؾؿاث الضولت



خهىٌ فغا ٙفي الؿلُت الؿُاؾُت هاجج ًٖ الهغإ مً احل الؿُُغة ٖلى ماؾؿاث الضولت.



يٗف ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي وتهمِل صوعها.



جىفغ البِئت الاحخماُٖت والؿُاؾُت اإلاالثمت لٓهىع الفؿاص.



ؤلاعاصة الؿُاؾُت الًُٗفت التي جخٗاٌل م٘ الفؿاص  ،وال جمخلً اإلاباصعاث إلايافدخه ،فةنها ختى

وان ؤٖلىذ ًٖ
بنالخاث ،فةنها جبلى مً كبُل الٗبث فلِ.


البٗض الاكخهاصيً ،خمثل في البُالت وجضوي الغواجب وألاحىع وجباًً الضزىٌ بكيل هبحر

واهسفاى مؿخىي اإلاِٗكت بكيل ٖام.


البٗض الاحخماعيً ،خجلى ٖىضما ٌٛضو ليل ش يء زمً ًلاؽ بالضهاهحر ،وٖىضما ٌٛضو لللُام بىاحب

وُْفي مٗحن
زمً ،و إلحغاء مٗاملت م٘ بصاعاث الضولت زمً ،ولخهغٍف ؤٖماٌ الحىم زمً ،ولليلمت في وؾاثل ؤلاٖالم
زمً،
 .1مظاهر الفضاد املالي وإلاداري :للفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي مٓاهغ وججلُاث ؾُاؾُت ومالُت وبصاعٍت
وؤزالكُت (ٖباؽ خمُض الخمُمي)


في الجاهب الضياس ي ً ،خجلى الفؿاص في الحىم الكمىلي الفاؾض  ،وفلضان الضًملغاَُت

وفلضان اإلاكاعهت وفؿاص الحيام وؾُُغة هٓام الحىم ٖلى الاكخهاص وجفص ي اإلادؿىبُت .


وفي الجاهب املالي ً ،خمثل الفؿاص باالهدغافاث اإلاالُت وٖضم الالتزام باللىاٖض وألاخيام اإلاالُت

التي جىٓم ؾحر الٗمل ؤلاصاعي واإلاالي في الضولت وماؾؿاتها ومسالفت حٗلُماث ؤحهؼة الغكابت اإلاالُت .
وجخجؿض مٓاهغ الفؿاص اإلاالي بالغقاوي والازخالؽ والتهغب الًغٍبي واإلادؿىبُت في الخُِٗىاث واإلاغاهؼ
الىُْفُت .
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أما الفضاد إلاداري  ،فاهه ًخٗلم باالهدغافاث ؤلاصاعٍت والىُْفُت ؤو الخىُٓمُت التي جهضع ًٖ

اإلاىْفحن الٗمىمُحن ؤزىاء جإصًتهم إلاهام ٖملهم  ،وجخجؿض مٓاهغ الفؿاص ؤلاصاعي في الدؿِب لضي
اإلاىْفحن وٖضم اخترام الىكذ وجمًِخه في ؤمىع ال ٖالكت لها بمهام الىُْفت واؾخدلاكاتها  ،وٖضم
جدمل اإلاؿاولُت وبفكاء ؤؾغاع الٗمل وٚبرها


وفي الجاهب ألاخالقي ً ،خمثل الفؿاص باالهدغافاث ألازالكُت والؿلىهُت التي ًلىم بها مىْفي

الضولت  ،واإلاخٗللت بؿلىههم الصخص ي وجهغفاتهم اإلاخمثلت باؾخٛالٌ الىُْفت لخدلُم مهالح
شخهُت ٖلى خؿاب اإلاهلحت الٗامت و مماعؾت اإلادؿىبُت صون الىٓغ بلى اٖخباعاث الىفاءة والجضاعة
ٖىض حُٗحن اإلاىْفحن .
 .8خطورة (آثار) الفضاد املالي وإلاداريٌ :كيل الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي زُىعة هبحرة ٖلى حمُ٘
الىىاحي الاكخهاصًت والاحخماُٖت والؿُاؾُت للضولت ،مً قإهه ؤن ٌُٗم ول الجهىص اإلابظولت لخدلُم
الخىمُت ،وهظا ما ًاصي بلى اهدكاع آلافاث الاحخماُٖت واإلاالُت .وٍمىً خهغ زُىعة الفؿاص اإلاالي
وؤلاصاعي في الىلاٍ الخالُت( :ؤخمض ًىؾف صوصًً)2015 ،
ٌ ؿاهم الفؿاص اإلاالي في جضوي هفاءة الاؾدثماع الٗام ،ويٗف مؿخىي الجىصة في البيُت الخدخُت
الٗامت ،وطلً بؿبب الغقاوي.
 الفؿاص اإلاالي ًًٗف جضفم الاؾدثماعاث ألاحىبُت وَُٗلها.
ً غجبِ الفؿاص اإلاالي بترصي خالت جىػَ٘ الضزل والثروة ،مً زالٌ اؾخٛالٌ ؤصحاب الىفىط
إلاىاكٗهم اإلامحزة في اإلاجخم٘ والىٓام الؿُاس ي.
 هضع اإلاىاعص بؿبب جضازل اإلاهالح الصخهُت في اإلاكاعَ٘ الخىمىٍت الٗامت.
 هجغة الىفاءاث الاكخهاصًت هٓغا لُٛاب الخلضًغ وبغوػ اإلادؿىبُت.
ًًٗ ف اإلاكاعهت الؿُاؾُت هدُجت لُٛاب الثلت باإلااؾؿاث الٗامت ،وؤحهؼة الغكابت واإلاؿاءلت.
ٌ س يء بلى ؾمٗت الىٓام الؿُاس ي وٖالكاجه الخاعحُت ،زانت م٘ الضوٌ التي ًمىً ؤن جلضم
الضٖم اإلااصي له.
ً دض مً قفافُت الىٓام واهفخاخه ،وٍازغ ٖلى مضي جمخ٘ الىٓام بالضًملغاَُت وكضعجه ٖلى اخترام
خلىق اإلاىاَىحن الؿُاؾُت ،وفي ملضمتهم الحم في اإلاؿاواة وجيافا الفغم,
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 .9ججارب إرصاء حوكمت الشركاث ومكافحت الفضاد املالي وإلاداري في العالم (دروش مضخخلصت
للجسائر):
 .1.9ججارب إرصاء الحوكمت الشركاث في العالم :جىحض هىان الٗضًض مً الضوٌ في الٗالم اهخمذ
بالحىهمت وكامذ بخبىيها وجُبُلها في مسخلف اإلااؾؿاث(الكغواث)ؾىاء الٗامت منها ؤو الخانت.
ومً بحن هظه الضوٌ التي واهذ لها ججغبت عاثضة في جُبُم خىهمت الكغواث في بِئتها هجض هىان صوٌ
ؤحىبُت وصوٌ ٖغبُت هظلً واهذ لها ججغبت في مجاٌ بعؾاء خىهمت الكغواث ،ومً بحن هظه الضوٌ
هظهغ:
 .1.1.9ججربت الوالياث املخحدة ألامريكيتْ :هغث خىهمت الكغواث في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت في
ؤوازغ الؿبُٗىاث مً اللغن اإلااض ي ،خُث ؤنضعث اإلااثضة اإلاؿخضًغة للكغواث جلغٍغا في ًىاًغ 1978
بٗىىان ":صوع وجيىًٍ مجلـ بصاعة الكغهت هبحرة مؿاهمت" وطلً همداولت لؿً حكغَ٘ للحض مً
ٖملُاث الكغاء والاؾخدىاط الٗضواهُت ٖلى اإلااؾؿاث.
ومىظ طلً الىكذ وان هىان اعجفإ ملحىّ في ٖضص بحغاءاث اللىاٖض الجُضة إلصاعة اإلااؾؿاث في
الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ،بما في طلً بُان قغهت  tiaa-crefوهى بحن ؾُاؾت اللىاٖض وؤلاحغاءاث
الجُضة للحىم وإلصاعة اإلااؾؿاث في حمُ٘ ؤهداء الٗالم.
وكض كام  cal persؤهبر نىضوق للمٗاقاث الٗامت في ؤمغٍيا بخٗغٍف كىاٖض بصاعة الكغواث ٖلى ؤنها":
الٗالكت بحن اإلاؿاهمحن طوي كُمت ٖالُت في جدضًض اججاه ؤصاء اإلااؾؿاث" ،وحكمل اإلاباصت الغثِؿُت
للىاٖض بصاعة الكغواث التي جم جدضًضها مً كبل الهىضوق ،اؾخلالٌ مجلـ بصاعة الكغهت ،وٖملُاجه،
وزهاثو مضًغ الكغهت بهفخه مؿحر لها ،وخلىق خملت ألاؾهم.
ومىظ طلً الححن نضعث ٖضة جلاعٍغ منها جلغٍغ اللجىت الىَىُت بكإن الاخخُاٌ والخضلِـ في الخلاعٍغ
اإلاالُت ( لجىت جغٍضاوي  )1987وجلىٍت مهىت مضكم اإلاؿخلبل .وجلغٍغ مىخب الخضكُم الٗام واإلاجخم٘
ألامغٍيي للمداؾبحن اللاهىهُت ( )AICPAمً اإلاجلـ الاؾدكاعي الؾخلالٌ اإلاداؾبت ( ،)1994وجلغٍغ
لجىت بلىعي بىن ( )1999لخدؿحن فاٖلُت لجان مداؾبُت الكغواث( .ؾٗضاوي مىس ى،2013 ،
الهفداث )126-125
 .1.1.9ججربت روصيا :ؤخغػث عوؾُا جلضما ٖىضما كامذ بةنضاع كاهىن خىهمت الكغواث خُث ؾاٖض
في عف٘ مٗاًحر خىهمت قغواتها بلى اإلاؿخىٍاث اإلالبىلت لضي اإلاؿدثمغًٍ الضولُحن ،وما ًؼاٌ هىان الىثحر
مما ًجب ٖلى عوؾُا ؤن جفٗله ليي حؿخفُض اؾخفاصة واملت مً مؼاًا الٗىإلات.وَٗخبر ؤلافهاح
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والكفافُت مً ؤبغػ مجاالث الخلضم في مجاٌ خىهمت الكغواث في عوؾُا ،وجىكف جلاعٍغ الحىهمت
الغوؾُت الؿىىٍت والغب٘ ؾىىٍت اإلاؼٍض مً الخفانُل ًٖ ألاصاء اإلاالي وٚحر اإلاالي للكغواث عٚم ما ًخُلبه
ألاصاء ٚحر اإلاالي مً قمىلُت .وٍؼصاص ٖضص الكغواث الغوؾُت الىبري التي جهضع جلاعٍغها وفم مٗاًحر
اإلاداؾبت الضولُت( )IASواإلاباصت اإلاداؾبُت اإلالبىلت كبىٌ ٖام ( - ( .)GAAPالؿىىس ي مدمض الؼوام،
مسخاع مدمض ببغاهُم ،2014 ،نفدت )72
 .1.1.9ججربت فروضا :بضؤ الاهخمام بدىهمت الكغواث في فغوؿا بهضوع جلغٍغ  Vienotالظي وكغ ؾىت
1992م ،خُث للي هظا الخلغٍغ الىثحر مً الاهخمام بال ؤهه لم ًلترح بصزاٌ حُٛحراث حىهغٍت ٖلى
اإلاماعؾاث الحالُت ولظلً جإزغ جىفُظ ما جىنل بلُه مً جىنُاث ،ولم جىً هىان مخابٗت عؾمُت ٖلى
قيل جلُُم ًبحن مضي الالتزام بخلً الخىنُاث ،بيافت بلى ٖضم وحىص قغٍ ملؼم للكغواث لخىفُظ جلً
الخىنُاث ،وفي ؾىت  1996ؤنضع مجلـ الكُىر جلغٍغ آزغ ٖغف بخلغٍغ  Mariniالظي اقخمل ٖلى
حكغَٗاث هامت مخٗللت بخُبُم خىهمت الكغواث.
للض واهذ اإلاكيلت ألاؾاؾُت في الخجغبت الفغوؿُت اإلاخٗللت بدىهمت الكغواث هي ٖضم وحىص بلؼام
ؾىاء في جلغٍغ Vienotؤو في جلغٍغ  Mariniبال ؤهه م٘ اقخضاص كىة الٗىإلات ،وجضوٍل ؤؾىاق عؤؽ اإلااٌ مً
اإلاخىك٘ ؤن ًلتزم ٖضص ؤهبر مً الكغواث الفغوؿُت بما جىنل بلُه الخلغٍغان مً هخاثج( .نباًـحي هــىاٌ،
 ،2013نفدت )10
 .1.1.9ججربت بريطاهيا :وكإ وجُىع مفهىم خىهمت الكغواث ببرًُاهُا خُث ؾاع ببِء لُهبذ حؼء مً
زلافت اإلافهىم الؿاثض صازل الكغواث ؾىاء واهذ مسجلت ألؾهمها ببىعنت ألاوعاق اإلاالُت ؤو ال .وؤصث
اإلاكاول اإلاالُت اإلاترجبت ٖلى كُام بٌٗ الكغواث بةزفاء مٗلىماث وبُاهاث مالُت بالحؿاباث واللىاثم
اإلاالُت اإلالضمت للمؿاهمحن والتي اهدكغث في بضاًت الدؿُٗىاث ،بلى ؤن كامذ ول مً بىعنت ألاوعاق
اإلاالُت وهظلً مجلـ جلاعٍغ اإلاالُت ( )FRCوحهاث مداؾبُت ؤزغي بضعاؾت هُفُت جىافغ الثلت مغة
ؤزغي في الخلاعٍغ اإلاالُت التي جهضعها الكغواث ،ولظلً نضعث الٗضًض مً الخلاعٍغ طاث الٗالكت مثل
اليىص اإلاىخض لحىهمت الكغواث باهجلُترا - ( .الؿىىس ي مدمض الؼوام ،مسخاع مدمض ببغاهُم،2014 ،
نفدت )71
ؤما باليؿبت للضوٌ الٗغبُت فهي ألازغي اهخمذ في الؿىىاث ألازحرة بمفهىم خىهمت الكغواث ،وكض
ٖملذ هثحر مً الهُئاث واإلاىٓماث الٗاإلاُت ٖلى بعؾاء كىاٖض الحىهمت في هظه الاكخهاصًاث ، ،ومً
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يمً اإلاباصعاث التي كضمذ إلعؾاء كىاٖض خىهمت الكغواث في البلضان الٗغبُت هظهغ ما ًلي( :نباًـحي
هــىاٌ ،2013 ،نفدت )11
اوٗلاص الىضوة الٗاقغة لؿبل جُىٍغ اإلاداؾبت في اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت بجامٗت اإلالً ؾٗىص
ؾىت 2003م ،جدذ ٖىىان "ؤلافهاح اإلاداؾبي والكفافُت وصوعهما في صٖم الغكابت واإلاؿاءلت في
الكغواث الؿٗىصًت" ،وكض جىاولذ مىاككت مفهىم خىهمت الكغواث ومضي بمياهُت جُبُله في اإلاملىت.
نضوع جلغٍغ ًٖ اإلاىخضي ؤلاكلُمي الثاوي لحىهمت الكغواث الظي ٖلض في بحروث ٖام  ،2004بٗىىان
"خىهمت الكغواث في مىُلت الكغق ألاوؾِ وقماٌ بفغٍلُا :جدؿحن ؤلافهاح والكفافُت" وواهذ ؤهم
جىنُاجه ؤن ًخم بوكاء مىخضي ؾىىي ٖلى اإلاؿخىٍحن اللىمي وؤلاكلُمي وفلا ألفًل اإلاٗاًحر واإلاؿخىٍاث
واإلاماعؾاث الضولُت لخىفُظ كىاٖض الحىهمت.
 .1.9ججارب دوليت في مكافحت الفضاد املالي وإلاداري:
بن الخفص ي الىبحر الظي ٖغفخه ْاهغة الفؿاص في مٗٓم صوٌ الٗالم ؾىاء واهذ هامُت ؤو مخلضمت،
وآلازاع اإلاترجبت ٖلُه زانت في اإلاجاٌ الاكخهاصي وؤلاصاعي ،هظا ما صف٘ الٗضًض مً الضوٌ بلى بًجاص
ؤؾالُب مً ؤحل الحض مً هظه الٓاهغة ،ومً بحن هظه الضوٌ التي واهذ لها ججغبت في ميافدت الفؿاص
اإلاالي وؤلاصاعي هظهغ( :مدمض ٖبض الٛني ٖبض الحمُض ؾُض)

ً
وفلا
.1.1.9ججربت هيجيريا :حٗخبر هُجحرًا مً ؤهثر ٖكغة صوٌ ًخىٚل فيها الفؿاص
إلااقغ  .Perception Index Controlوكض كامذ هُجغٍا بىثحر مً الجهض إلايافدت الفؿاص ،ولها في هظا
اإلاجاٌ ججغبت عاثضة بضؤث في ٖام  ،1999خُث واهذ حٗاوي مً آزاع ما بٗض الحغب ووان  %60مً
الكٗب ٌِٗل جدذ زِ الفلغ ،باإليافت بلى جغاهم الضًىن الضازلُت والخاعحُت...الخ.
وكض اؾخُاٖذ الحيىمت الىُجحرًت جدضًض ؤؾباب هظه اإلاكىالث ووي٘ الاؾتراجُجُاث وآلالُاث
الفٗالت لحلها ،ووان ؤهمها ٖلى ؤلاَالق:
 ؤلانالح الؿُاس ي والاكخهاصي ،وطلً للحض مً الفؿاص اإلاىدكغ في البالص. هما اؾخٗاهذ هُجحرًا بهُئت  UNCACالخابٗت لألمم اإلاخدضة إلاا لها مً زبرة في مجاٌ ميافدت الفؿاصلدؿاٖض الحيىمت الىُجحرًت في وي٘ ؤؾـ ؤلانالح
 كامذ الحـيىمت الىُـجحرًت بخـإؾـِـ مـىخب "جـدؿحن الخـضمت الٗـامـت" Bureau for Public Service) .Reform (BPSRوويٗذ زُت ٖمل لإلنالح وميافدت الفؿاص بالخٗاون م٘ ألامم اإلاخدضة (.)UNCAC
مً الٗىامل ألاؾاؾُت لىجاح الخجغبت الىُجحرًت هظهغ:
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 جبني فىغة ؤلانالح واللًاء ٖلى الفؿاص.
 جدضًض الجهاث التي جدخاج بلي حُٛحر وجُىٍغ للبضء بها في ٖملُت ؤلانالح.
 وي٘ زُت جىفُظ مدىمت مدضص بها صوع ول حهت وواحباتها والٗلىباث التي ؾخل٘ ٖليها في
خحن ٖضم الايُالٕ بضوعها.
 جىافغ عٚبت ؾُاؾُت كىٍت إلخضار الخُٛحر واللًاء ٖلى الفؿاص.
.1.1.9ججربت بلغاريا :قغٖذ بلٛاعٍا في الٗمل ٖلى ميافدت الفؿاص مىظ ٖام  ،1997خُث ؤنبذ
الفؿاص هى اإلاىيىٕ ألاوٌ الظي ًدخل اهخمام هال مً الحيىمت والكٗب .فخىٚل الفؿاص في البالص
ًّ
وجإزحره ٖلى الحُاة الؿُاؾُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت ،صف٘ هال مً اإلاجخم٘ اإلاضوي والحيىمت في جبني
زُت ٖمل كىمُت إلايافدت الفؿاص ،زانت في ْل ؤلانالح الؿُاس ي والاكخهاصي الظي جبيخه بلٛاعٍا.
بن مباصعة ميافدت الفؿاص واهذ هابٗت مً مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي والجمُٗاث ألاهلُت واإلاىٓماث
الاكخهاصًت والكغواث واإلاؿدثمغًٍ ،التي كامذ بةوكاء هُئاث ٚحر خيىمُت إلاغاكبت الفؿاص ومخابٗت
الفؿاص في البالص.
وكامذ هظه الجهاث ٚحر الحيىمُت بالخٗاون م٘ الحيىمت بدبني "زُت ٖمل كىمُت إلايافدت الفؿاص"،
بدُث جخمثل هظه الخُت في:
 خيىمت حُٛحر وبنالح :ؤي ؤن وحىص الغٚبت الؿُاؾُت لللًاء ٖلى الفؿاص هى مً الٗىامل
ألاؾاؾُت لىجاح الخجغبت البلٛاعٍت.
 الهُئاث الحيىمُت :جُل٘ وػاعة الضازلُت بمهمت ميافدت الفؿاص ومٗاكبت مغجىبي مماعؾاث
الفؿاص.


حٗضًل اللىاهحن والدكغَٗاث :حاءث هظه ؤلانالخاث اللًاثُت في ْل اهًمام بلٛاعٍا
لالجداص ألاوعوبي وخلف قماٌ ألاَلىُي ،بضٖم مً الضوٌ ألاًٖاء لللًاء ٖلى الفؿاص في
بلٛاعٍا.

 اؾخدضزذ بلٛاعٍا ٖضص مً اللىاهحن اإلاٗىُت بميافدت الفؿاص ومٗاكبت اإلافؿضًًَ ًٖ ،غٍم
وحىص ٖلىباث مدضصة ومٗلىت إلاً ًغجىب مماعؾاث فؿاص.
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 اإلاؿاٖضاث الضولُت :هجحذ بلٛاعٍا في جبني وجىفُظ زُت ميافدت الفؿاص بمؿاٖضة اإلاىٓماث
الضولُت التي اهًمذ بليها مثل خلف قماٌ ألاَلىُي وؤلاجداص ألاوعوبي.
 .1.1.9ججربت صىغافورة :حٗخبر ججغبت ؾىٛافىعة مً ؤهجح الخجاعب الضولُت في ميافدت الفؿاص ،خُث
جدخل اإلاغجبت الغابٗت بحن صوٌ الٗالمً ،
َبلا لخلغٍغ مىٓمت الكفافُت الٗاإلاُت ًٖ ٖام  2005خُث ؤن
صعحتها  ،)CPI( 9,4مما ٌٗىـ هجاخها في ميافدت الفؿاص ،وٍغح٘ هظا الىجاح بلى ٖضة ٖىامل منها:
 الغٚبت الؿُاؾُت في اللًاء ٖلى الفؿاص.
 وي٘ اؾتراجُجُاث وآلُاث حاصة إلاداعبت الفؿاص.
 عفٌ اإلاجخم٘ اإلاضوي للفؿاص وىؾُلت للِٗل.
ً
وهؼوال ٖلى عٚبت الؿلُت واإلاجخم٘ اإلاضوي في ميافدت الفؿاص ،فلض كامذ ؾىٛافىعة بةوكاء "مىخب
الخدلُلاث في مماعؾاث الفؿاص"  ،"Corrupt Practices Investigation Bureau CPIBبدُث ًلىم هظا
اإلاىخب بةجبإ ؾُاؾاث مً قإنها ميافدت الفؿاص في الجهاػ ؤلاصاعي واللُإ الخام ،و الخدلُم في
ؾىء اؾخسضام الؿلُت مً كبل اإلاؿئىلحن ،بعؾاٌ الخلاعٍغ بلي الجهاث التي ًدبٗها اإلاتهمىن بمماعؾت
الفؿاص وٚحرها مً اإلاهام اإلاىولت له.
هما هجض ؤن هىان بلضان ٖغبُت واهذ لها مباصعاث في ميافدت الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي ،بدُث زايذ
هظه اإلاباصعة وؤنبدذ همىطج ًلخضي به ،ومً بحن هظه الضوٌ هظهغ( :ؾُضي مدمض ؾُض ؤب)
.1.9ججربت اململكت العربيت الضعوديت :جبيذ اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت بؾتراجُجُت وَىُت لحماًت
الجزاهت وميافدت الفؿاص ؾىت  2004بهضف ميافدت الفؿاص بجمُ٘ ؤهىاٖه ،وجًىمذ هظه ؤلاؾتراجُجُت
الٗضًض مً اإلاباصت الغثِؿُت التي جخفم م٘ اإلاٗاًحر واإلاماعؾاث الضولُت ،بدُث جىنلذ إلوكاء" هُئت
وَىُت إلايافدت الفؿاص" .وبالفٗل جم بوكاء هظه الهُئت بإمغ مليي ،وجمثلذ ؤهضافها في خماًت الجزاهت
وجدلُم مبضؤ الكفافُت وميافدت الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي بكتى نىعه وؤقياله

ومٓاهغه وؤؾالُبه.

وكض جمىىذ الؿٗىصًت بفًل هظه ؤلاحغاءاث وٚحرها مً ؤلاحغاءاث اإلاخدضة في ميافدت الفؿاص ،مً
ؤن جدخل اإلاغجبت الغابٗت ٖغبُا ،والثامىت وألاعبٗىن ٖاإلاُا في ؾلم ؤكل الضوٌ فؿاصا خؿب جلغٍغ مىٓمت
الكفافُت الضولُت لؿىت .2015
 .1.9ججربت موريخاهيتْ :ل الاهخمام بميافدت الفؿاص ٚاثبا في ومىعٍخاهُا ختى الؿىىاث ألازحرة ،وْل
الفؿاص مىدكغا وزانت في فتراث الحىم الٗؿىغي ،ولم ًبضؤ الحضًث ًٖ ميافدخه بال مازغا.
وججؿُضا لهظا الخىحه جم اجساط الٗضًض مً ؤلاحغاءاث منها:
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 مغاحٗت الىهىم اللاهىهُت اإلاخلٗلت بالهفلاث الٗمىمُت.
 اإلاهاصكت ٖلى زُت وَىُت إلايافدت الغقىة.
 بنضاع كاهىن ميافدت الفؿاص و بوكاء مدىمت زانت بالجغاثم اإلاخٗللت بالفؿاص.
 حكىُل فغق مً الىُابت الٗامت وهُئت الخدلُم إلايافدت الفؿاص.
ٚحر ؤن ول هظه ؤلاحغاءاث لم حِٗ هخاثج هبحرة عٚم الخدؿً الحانل في مجاٌ ميافدت الفؿاص.
 .11ججربت الجسائر في مجال إرصاء حوكمت الشركاث ومكافحت الفضاد املالي وإلاداري:
هٓغا للىجاخاث الىبحرة التي خللتها الٗضًض مً الضوٌ بٗض جُبُلها إلاباصت الحىهمت وميافدت
الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي زانت ٖلى اإلاؿخىي الٗغبي ،هظا ما صف٘ الجؼاثغ بلى جبني هظه الفىغة ،وطلً مً
زالٌ ججؿُضها في قيل كىاهحن ٖلى ؤعى الىاك٘ ختى هخمىً مً الاؾخفاصة مً بًجابُاتها ؾىاء ٖلى
الحيىمت ؤو اإلاخٗامل ٖلى خض ؾىاء.
فباليؿبت لحىهمت الكغواث كامذ حمُٗاث واجداصاث ألاٖماٌ الجؼاثغٍت بمباصعة الهدكاف الُغق
التي جيهئ حصجُ٘ الحىهمت
الجُضة في مجخم٘ ألاٖماٌ بٛاًت حظب الاؾدثماع ألاحىبي اإلاباقغ .وللُاصة هظه الٗملُت كام ؤصحاب
اإلاهالح في اللُاٖحن الٗام والخام ؾىت  2007بةوكاء مجمىٖت ٖمل لحىهمت اإلااؾؿاث حٗمل حىبا بلى
حىب م٘ اإلاىخضي الٗالمي لحىهمت اإلااؾؿاث) (GCGFوماؾؿت الخمىٍل الضولُت ) (IFCلىي٘ بَاع
خىهمت اإلااؾؿاث الجؼاثغي،هما ؤهه ٖلض ماجمغ وَني في  11ماعؽ  ، 2009ؤٖلىذ ول مً حمُٗت
هحر ) (CAREواللجىت الىَىُت لحىهمت اإلااؾؿاث في الجؼاثغ ًٖ بنضاع صلُل خىهمت اإلااؾؿاث
الجؼاثغي .وكض جم بٖضاص هظا الضلُل بمؿاٖضة ول مً اإلاىخضي الٗالمي لحىهمت اإلااؾؿاث )(GCGF
وماؾؿت الخمىٍل الضولُت ) (IFCوٍخًمً اإلاُثاق حؼؤًً ومالخم هما ًلي:
ًىضح الجؼء ألاوٌ الضواف٘ التي ؤصث بلى ؤن ًهبذ الحىم الغاقض للماؾؿاث يغوعٍا في الجؼاثغ،هما ؤههًغبِ الهالث م٘ بقيالُاث اإلااؾؿت الجؼاثغٍت ،الؾُما اإلااؾؿت الهٛحرة واإلاخىؾُت الخانت.
وٍخُغق الجؼء الثاوي بلى اإلالاًِـ ألاؾاؾُت التي ًيبني ٖليها الحىم الغاقض للماؾؿاث ،فمً حهتٌٗغى الٗالكاث بحن الهُئاث الخىُٓمُت للماؾؿت( الجمُٗت الٗامت ،مجلـ ؤلاصاعة واإلاضًغٍت الخىفُظًت
) ،ومً حهت ؤزغي ٖالكاث اإلااؾؿت م٘ ألاَغاف الكغٍىت ألازغي والبىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت،
اإلامىهىن...،الخ ،باإليافت بلى هىُٖت وكغ اإلاٗلىماث وؤؾالُب هلل اإلالىُت.
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وٍسخخم هظا اإلاُثاق بمالخم ججم٘ في ألاؾاؽ ؤصواث وههاثذ ٖملُت ًمىً للماؾؿاث اللجىء بليها بٛغىالاؾخجابت الوكٛاٌ واضح وصكُم هلاثمت مغحُٗت إلاماعؾت الخلُُم الظاحي إلصاعة اإلااؾؿاث ،عئٍت
مخٗضصة ألاوحه– باهىعامُت – للماؾؿاث الجؼاثغٍت الخايٗت لللاهىن الخجاعي ،جًاعب اإلاهالح في
اإلااؾؿت...،الخ (ٖلي ٖبض الهمض ٖمغ ،2014 ،نفدت )41

.

بال ؤن هظا اإلاُثاق وحض مجمىٖت مً الٗغاكُل التي خالذ صون جدلُله ٖلى ؤعى الىاك٘ هظهغ منها:
(نباًـحي هــىاٌ ،2013 ،نفدت )12
 .1.11املصدر الداخلي :وٍخمثل في ٖضم الفهل بحن اإلالىُت وؤلاصاعة فإٚلب الاكخهاصًاث الٗاإلاُت التي
ًيىن فيها جُبُم خىهمت الكغواث فٗاال جداوٌ ؤن جبخٗض كضع ؤلاميان في جإؾِـ قغواتها ًٖ الكغواث
الٗاثلُت ،فلِـ بالًغوعة ؤن ًيىن عثِـ مجلـ ؤلاصاعة ؤو الغثِـ الخىفُظي مً ًمخلً اليؿبت ألاهبر
مً ؤؾهم الكغهت ممً ًخمخٗىن بٗالكاث واؾٗت م٘ مؿاهمحن الكغهت ،ولىً مً الًغوعي ؤن ًخمخ٘
هظا الغثِـ بلضعة وهفاءة وفاٖلُت ٖالُت في بصاعة الكغهت.
 .1.11املصدر الخارجي :وهى اإلاىار الاؾدثماعي الٗام في الضولت ومضي جىافغ اللىاهحن والخٗلُماث
اإلاىٓمت لليكاٍ الاكخهاصي ،التي جًمً جُبُم الحىهمت في الكغواث وبُٖائها نفت ؤلالؼام وٖضم
حٗاعيها م٘ هظه اللىاهحن.
ومً جدضًاث جُبُم خىهمت الكغواث في الجؼاثغ هجض :الفؿاص ،اإلاماعؾت الٗملُت و الضًمىكغاَُت،
اخترام ؾلُت اللاهىن ،بوكاء ٖالكت ؾلُمت بحن ؤصحاب اإلاهالح.
ؤما فُما ًسو ججغبت الجؼاثغ في ميافدت الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي ،فلض ؤُٖذ الجؼاثغ ؤهمُت هبحرة
إلايافدت الفؿاص وطلً مً زالٌ مهاصكتها ٖلى مجمىٖت مً الاجفاكُاث الضولُت لألمم اإلاخدضة ؾىت
 ،2003واإلاخٗللت بميافدت الفؿاص ،خُث ناصكذ الجؼاثغ ٖلى هظه الاجفاكُت في 19ؤفغٍل2004
بمىحب مغؾىم عثاس ي عكم  ،128-04خُث جم مً زالله بنضاع مجمىٖت مً اللىاهحن للحض مً هظه
الٓاهغة ،جمثلذ في اللاهىن  06/01الهاصع في  ،2006/04/02واإلاخٗلم بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه
في الجؼاثغ ،واإلاغؾىم عكم  414/06اإلادضص لىمىطج الخهغٍداث باإلامخلياث ،واإلاغؾىم 415/06
اإلاخًمً هُفُاث الخهغٍذ باإلامخلياث الخانت باألٖىان الٗمىمُحن ،باإليافت بلى كاهىن عكم 01/05
اإلاخٗلم بالىكاًت مً جبٌُِ ألامىاٌ وؤلاعهاب اإلاٗضٌ واإلاخمم باألمغ  02-12الهاصع ؾىت ،2012
ومغاحٗت كاهىن الهفلاث الٗمىمُت ،وحٗضًل اللاهىن عكم  ،30/11وحٗضًل ألامغ عكم  ،69/22اإلاخٗلم
بلم٘ مسالفت الدكغَ٘ والخىُٓم الخانحن بالهغف وخغهت عئوؽ ألامىاٌ مً وبلى الخاعج ،وهي ججغبت
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ًمىً جدضًض فٗالُتها في حؿُحر اإلااٌ الٗام الظي ؤنبذ مؿتهضف بكيل ٚحر مؿبىق في الؿىىاث ألازحرة
ْهغث ججلُاجه بٗض جغاح٘ ؤؾٗاع الىفِ (  -بً ٖؼوػ مدمض ،2016 ،الهفداث .)211-210
وبالغٚم مً الجهىص الجباعة التي كامذ بها الجؼاثغ في ميافدت الفؿاص بىىُٖه اإلاالي وؤلاصاعي بال ؤنها
نىفذ زالٌ الؿىىاث الخمـ ألازحرة يمً اللاثمت الؿىصاء واٖخبرث مً بحن الضوٌ الٗاحؼة ًٖ
ميافدت الفؿاص خؿب مىٓمت الكفافُت الضولُت إلايافدت الفؿاص التي نغخذ ؤن الجؼاثغ جلمُظ ٚحر
هجُب في ميافدت الفؿاص وفم جلغٍغها  2015وحاء جغجِب الجؼاثغ خؿب ماقغ الفؿاص الظي حٗضه
اإلاىٓمت ؾىىٍا في اإلاغجبت  88ؾىت  2015مً بحن  168صولت واإلاغجبت  108ؾىت 2016
.11الخاجمت:
مً زالٌ هظه الضعاؾت اإلاخٗللت بالخٗغى لخجاعب بٌٗ الضوٌ في مجاٌ جُبُم خىهمت الكغواث
وميافدت الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي جبحن لىا ماًلي:


جًمً خىهمت الكغواث هفاءة بصاعة الكغهت في اؾخٛالٌ مىاعصها وصعاؾت مساَغها.



جً٘ خىهمت الكغواث الاكخهاص في اإلاؿاع الصحُذ مً زالٌ مى٘ مٓاهغ الاهدغاف التي حُٗم

الاكخهاص مً ؤن ًاصي صوعه في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت.
 حٗخبر الحىهمت وؾُلت إلاى٘ مٓاهغ الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي.
 حٗخبر مكيلت الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي مً ؤزُغ اإلاكاول التي جىاحه اكخهاص ؤي صولت واهذ.
 بن جبني مفهىم الحىهمت ٌٗؼػ ؤلافهاح والكفافُت ،ألامغ الظي ٌؿاٖض ٖلى مداعبت الفؿاص والحض
مً ألاػماث.
 اٖخباع ججغبت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت مً ؤهجح الخجاعب في مجاٌ جُبُم خىهمت الكغواث ٖلى
مؿخىي الٗالم ،ؤما فُما ًسو ميافدت الفؿاص فخٗخبر الخجغبت البلٛاعٍت مً ؤهجح الخجاعب.
 مداولت الجؼاثغ جغؾُش مباصت الحىهمت مً زالٌ اإلاُثاق الحىم الغاقض.
 بنضاع الجؼاثغ كاهىن ميافدت الفؿاص وهظا مً ؤحل الحض مً ْاهغة الفؿاص التي اؾخفدلذ
اإلاجخم٘ الجؼاثغي
 بن ميافدت الفؿاص في الجؼاثغ ال جلخهغ ٖلى كىاهحن عصُٖت فلِ بل ًخُلب يغوعة حصجُ٘ وجغكُت
صوع ول الفاٖلحن مً وؾاثل بٖالم ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي بلى جدؿحن اإلاىٓىمت اللاهىهُت وجفُٗل صوع
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الغكابت وحٗؼٍؼ الكفافُت واإلاؿاثلت وػٍاصة الخىُٖت بإيغاع الفؿاص مً زالٌ خمالث ػعٕ اللُم وجفُٗل
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.11املراجع املعخمدة:

-1

الؿىىس ي مدمض الؼوام ،مسخاع مدمض ببغاهُم ، .)2014( .آلُاث الحىهمت ومخُلباث جُبُلا

بالكغواث اإلاؿاهمت اإلاجلض الثالث ٖكغ ،الٗضص ألاوٌ ، .،مجلت حامٗت ؾبها (الٗلىم البدثُت
والخُبُلُت).،
 -2بً ٖؼوػ مدمض ، .)2016( .الفؿاص ؤلاصاعي و الاكخهاصي ،آزاعه وآلُاث ميافدخه – خالت الجؼاثغ،-
الٗضص  ،07حامٗت الجؼاثغ  ،3الجؼاثغ .،اإلاجلت الجؼاثغٍت للٗىإلات والؿُاؾاث الاكخهاصًت.،
-3الٗبس ي ٖلي ،لبزة هكام .)2016( .ؤؾالُب ميافدت الفؿاص ؤلاصاعي واإلاالي وخىهمت الكغواث م٘

ؤلاقاعة بلى قغهت " ؤ ،س ي ؤ عوٍبت" ،،اإلاجلض الثاوي ،الٗضص الثالث .، ،مجلت البدىر في الٗلىم
اإلاالُت واإلاداؾبُت.
-4ؤخمض ًىؾف صوصًً ، .)2015( .ؤهمُت الحىهمت اإلااؾؿُت في حٗؼٍؼ الغكابت وميافدت الفؿاص "

صعاؾت خالت قغهت مهفاة البتروٌ ألاعصهُت" ، ،اإلاجلض الخامـ ٖكغ ،الٗضص الثالث .،مجلت
الؼعكاء للبدىر والضعاؾاث الاوؿاهُت.
-5ؤماٌ ُٖاعي ،ؤبى بىغ زىالض ، .)2012( .جُبُم مباصيء الحىهمت في اإلااؾؿاث اإلاهغفُت – صعاؾت
خالت الجؼاثغ .،-خىهمت الكغواث هألُت للحض مً الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي .،ولُت الٗلىم
الاكخهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر ،حامٗت مدمض زًُغ ،بؿىغة.
-6بىعوف ػًٍ الضًً ،صهُمي حابغ ، .)2012( .صوع آلُاث الحىهمت في الحض مً الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي.،
خىهمت الكغواث هألُت للحض مً الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي .ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت
وٖلىم الدؿُحر ،حامٗت مدمض زًُغ ،بؿىغة ،الجؼاثغ.

« مجلت امللريسي للدراصاث الاكخصاديت واملاليت ،اإلاجلض ،3الٗضص،1خاص ،حاجفي »2019

م م 143-119

141

(الخجارب الدوليت في مجال إرصاء الحوكمت ومكافحت الفضاد املالي وإلاداري )

خاهمي بىخفو

-7خاخت ٖبض الٗالي .)2013( .،الفؿاص ؤلاصاعي في الجؼاثغ .،ؤَغوخت ملضمت لىُل قهاصة صهخىعاه ٖلىم
في الحلىق جسهو كاهىن ٖام .،ولُت الحلىق والٗلىم الؿُاؾُت ،حامٗت مدمض زًُغ،
بؿىغة ،الجؼاثغ.
-8خؿحن ًغقيٖ ،مغ ٖلي ٖبض الهمض( .،بال جاعٍش) .واك٘ خىهمت اإلااؾؿاث في الجؼاثغ وؾبل جفُٗلها.،
جاعٍش الاؾترصاص  ،.2018/09/19مً iefpedia.com
-9ؾٗضاوي مىس ى، .)2013( .خىهمت اإلااؾؿاث :مضزل للدؿُحر الفٗاٌ"ججاعب بٌٗ الضوٌ

الاكخهاصًت الىبري ،اإلاجلض الثاوي ،الٗضص الؿاب٘ والٗكغون .مجلت الاكخهاص والدؿُحر
والخجاعة.،
-10ؾُضي مدمض ؾُض ؤب( .بال جاعٍش) ، .ججاعب الٗغبُت والٗاإلاُت في ميافدت الفؿاص .،جاعٍش الاؾترصاص
 ،2018/09/27مً /https://repository.nauss.edu.sa
-11نباًـحي هــىاٌ ، .)2013( .واك٘ الحىهمت في صوٌ مسخاعة – م٘ الترهحز ٖلى الخجغبت الجؼاثغٍت.،-
اإلااجمغ الضولي الثامً خىٌ  :صوع الحىهمت في جفُٗل ؤصاء اإلااؾؿاث والاكخهاصًاث .،حامٗت
خؿِبت بً بىٖلي ،الكلف.

ٖ-12باؽ خمُض الخمُمي( .بال جاعٍش) ، .آلُاث الحىهمت وصوعها في الحض مً الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي في
الكغواث

اإلاملىهت

للضولت،

.

جاعٍش

الاؾترصاص

،2018/09/29

مً

https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-11937.doc
ٖ-13بض الحفُٔ وػٍغ .)2018( .،الحىهمت ،مضًغٍت الخىُٓم وؤلاصاعة .،جاعٍش الاؾترصاص ،.2018/09/18
مً www.cairo.gov.eg/information/Shared%20Documents/05.pdf
ٖ-14لي ٖبض الهمض ٖمغ ، .)2014( .بَاع خىهمت الكغواث في الجؼاثغ -صعاؾت ملاعهت م٘ مهغ، ،-
الٗضص  .،12مجلت الباخث.
-15مدمض ٖبض الٛني ٖبض الحمُض ؾُض( .بال جاعٍش) ، .ججاعب بٌٗ الضوٌ في ميافدت الفؿاص .،جاعٍش
الاؾترصاص  ،.2018/09/20مً
،http://www.khayma.com/mohgan73/101msdcf/3001.htm
-16مغهؼ ؤبى ْبي للحىهمت( .بال جاعٍش) ، .ؤؾاؾُاث الحىهمت – مهُلحاث ومفاهُم ، ،-بغج ٚغفت

الخجاعة والهىاٖت ؤبى ْبي ،ؤبىْبي ،ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة  .1 ،ؾلؿلت اليكغاث الخثلُفُت

142

« مجلت امللريسي للدراصاث الاكخصاديت واملاليت ،اإلاجلض ،3الٗضص،1خاص ،حاجفي  »2019م م 143-119

خاهمي بىخفو

(الخجارب الدوليت في مجال إرصاء الحوكمت ومكافحت الفضاد املالي وإلاداري )

إلاغهؼ ؤبى ْبي للحىهمت .مخاح ٖلى اإلاىك٘ الالىترووي الخالي:
.www.adccg.ae/Publications/Doc-30-7-20

-17ملضم وهُبت( .،بال جاعٍش) .اخترام يىابِ الحىهمت في اإلاهاعف ؾبُل لخجىب ألاػماث اإلاالُت. ،
جاعٍش الاؾترصاص  ،2018 ,09 09مً
aladalacenter.com/index.php/component/.../215.../277
18هجاة مدمض مغعي( .بال جاعٍش) ، .صوع آلُاث خىهمت الكغواث في ميافدت الفؿاص اإلاالي وؤلاصاعي.،
جاعٍش الاؾترصاص  ،2018/09/19مً https://kantakji.com

« مجلت امللريسي للدراصاث الاكخصاديت واملاليت ،اإلاجلض ،3الٗضص،1خاص ،حاجفي »2019

م م 143-119

143

آلياث الحىهمت مليافحت الفصاد املالي والادازي في ظل مبدأ الافصاح والشفافيت
Governance mechanisms to combat financial and administrative
corruption under the principle of disclosure and transparency

د.طىيطي مصطفى

د .مجدوب خيرة*

حامعت غشداًت – الجضاثش

حامعت جُاسث – الجضاثش

Prof.medjdoub@gmail.com
kaizen1982@gmail.com
Received: 05/10/2018
Accepted: 20/10/2018
Published: 31/01/2019

ملخص:
حعذ خىهمت الؽشواث مً ؤَم آلالُاث المشوسٍت و الالصمت للخذ مً الفعاد اإلاالي وؤلاداسي
ورلً مً خالٌ لمانها لخعً عمل الؽشواث وجإهُذ هضاَت ؤلاداسة ،وهزلً الىفاء بااللتزاماث
والخعهذاث في اللىاعحن العام والخاؿ بؽيل كاهىوي واكخفادي ظلُم.
وكذ اهدعبذ الخىهمت ؤَمُت هبحرة خاـت باليعبت للذوٌ الىاؼئت هٍشا لمعف الىٍام
اللاهىوي الزي ال ًمىً معه بحشاء جىفُز العلىد و خل اإلاىاصعاث بىشٍلت فعالت ،فغُاب ؤلاففاح
ولعف هىعُت اإلاعلىماث ًادي بلى مىع ؤلاؼشاف و الشكابت و ٌعمل على اهدؽاس الفعاد واوعذام الثلت،
وٍادي بجباع اإلابادت العلُمت للخىهمت بلى خلم الاخخُاواث الالصمت لذ الفعاد و ظىء ؤلاداسة في
اللىاعحن العام و الخاؿ مع حشجُع الؽفافُت في الخُاة الاكخفادًت و ميافدت ملاومت اإلااظعاث
لإلـالح.
اليلماث املفخاحيت 8الفعاد اإلاالي و ؤلاداسي ،الخىهمت ،ؤلاففاح ،الؽفافُت.
جصييف G30:JEL
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Abstract:
Governance is not objective in itself but a tool and a means to achieve
results and goals sought by everyone, they are a set of standards and rules
and laws regulating the performance and practices and then to maintain the
rights of all and to achieve transparency and disclosure.
overnance has gained great importance especially for emerging
countries due to weak legal system that cannot be with him conducting the
execution of contracts and resolve disputes in an effective manner, the
absence of disclosure and poor quality information leads to prevention of
supervision and control, it works on the spread of corruption and lack of
confidence, and will follow the principles sound corporate governance to
create the necessary precautions against corruption and mismanagement in
the public and private sectors while promoting transparency in economic
life and institutions combating resistance to reform.
Key words: financial and administrative corruption, corporate governance,
disclosure, transparency.
Jel Classification Codes: G30
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 .1ملدمت:
حعذ ٌاَشة الفعاد ؤلاداسي و اإلاالي ٌاَشة عاإلاُت ؼذًذة الاهدؽاس جإخز ؤبعادا واظعت و جخذاخل فيها
عىامل مخخلفت ًفعب الخمُحز بُنها وجدباًً دسحت اهدؽاسَا مً مجخمع آلخش وىنها ٌاَشة احخماعُت و
ظُاظُت و اكخفادًت و كاهىهُت ،لزا فةن ألاظباب وساء الفعاد اإلاالي وؤلاداسي ال ًمىً ؤن جيىن
مخمازلت و جيبع مً حاهب واخذ ظىاء وان جىٍُمُا ؤو اكخفادًا ؤو احخماعُا ؤو كماثُا....بلخ ،ختى في
اإلاجخمع ؤو البلذ الىاخذ.
و حعذ معإلت الخىعُت بمخاوش الفعاد و ببشاص آلازاس العلبُت الخىحرة التي جخلفها مماسظت الفعاد و
الخثلُف بعبل و آلُاث مىعه و ميافدخه مً ؤَم الىظاثل التي جخبىاَا الذوٌ في مىاحهت َزٍ آلافت
الخىحرة التي جنهؾ حعذ اإلاجخمع و الذولت معا و جفُبها بعلل و ؤمشاك خىحرة كذ ال ًمىً عالحها بال
بجهىد و خعاثش فادخت و ؤمىاٌ هثحرة  ،و مً َىا فةن مىاحهت َزٍ الٍاَشة الخىحرة جدخم على الذولت
بيافت ماظعاتها الشظمُت و على اإلاىاوً و اإلاجخمع بيافت ميىهاجه الخفذي لها ،و مً ؤحل جدلُم َزا
الهذف ال بذ مً وؽش الخىعُت بمخاوش الفعاد و آزاسٍ اإلاذمشة و ؤظبابها و هُفُت الىكاًت منها و عالحها،
جدشؿ مخخلف اللُاداث في مخخلف خيىماث العالم على مداسبت الفعاد اإلاالي و ؤلاداسي إلدساهها ؤهه
كذ ًادي بلى انهُاس العلىت ،و هي جشهض في ألاظاط على ولع ألاهٍمت الشكابُت و اللىاهحن و الدؽشَعاث
التي جداسب الفعاد بجمُع ؤهىاعه ،و مع ؤن الدؽشَعاث الذًيُت و اللُم الاحخماعُت و ألاخالق اإلاهىُت
حعاعذ على مداسبت الفعاد ؤلاداسي و اإلاالي في بِئت ألاعماٌ بال ؤن اهدؽاسٍ ال ًمىً ؤن هخغافل عىه و
رلً بعبب عذم جىبُم ألاهٍمت اإلاىلىعت و لعف الجهاص الشكابي و كذ ولعذ عذة آلُاث و
اظتراجُجُاث إلايافدت َزٍ الٍاَشة و لعل مً ؤَمها الخىهمت ،فلذ ؤزبدذ ألاصماث اإلاالُت العاإلاُت -
َ
ظىاء ألاصمت اإلاالُت في حىىب ؼشق آظُا 1997م ؤو ألاصمت اإلاالُت العاإلاُت 9115م -ؤَمُت ودوس الخىهمت
ً
في جىوُذ دعاثم الاكخفاد ،وَى ما حعل هثحرا مً الذوٌ حعُذ الىٍش في ؤهٍمت وبحشاءاث الشكابت و
بـذاس الدؽشَعاث واللىاثذ الخىفُزًت ؤو
الخىهمت ،وٍخممً رلً دعم البيُت الدؽشَعُت مً خالٌ
ِ
حعذًل مىادَا بغشك سفع معخىٍاث ؤلاففاح والؽفافُت ،و على َزا ألاظاط حاءث بؼيالُت مذاخلخىا
على الىدى الخالي8
هيف ًمىً للحىهمت الحد مً الفصاد املالي و إلادازي في ظل مبدأ إلافصاح و الشفافيت ؟
و مً ؤحل معالجت َزٍ ؤلاؼيالُت اسجإًىا جلعُم مذاخلخىا على اإلاداوس الشثِعُت الخالُت8

411

« مجلت امللسيزي للدزاشاث الاكخصادًت واملاليت،اإلاجلذ ،3العذد ، 1خاص ،حاجفي  »9107ؿ ؿ 164-144

مجذوب خحرة

(آلياث الحىهمت مليافحت الفصاد املالي والادازي في ظل مبدأ الافصاح والشفافيت)

 ؤلاواس الخفىسي لخىهمت الؽشواث.جيلفت الفعاد اإلاالي و ؤلاداسي.خذود و ؤَمُت مبذؤ ؤلاففاح و الؽفافُت في الخىهمت.اظتراجُجُاث الخىهمت للخذ مً الفعاد اإلاالي و ؤلاداسي. .2إلاطاز الخصىزي لحىهمت الشسواث.
ؤدث الانهُاساث اإلاالُت و الفماثذ ؤلاداسٍت بالؽشواث العمالكت في العذًذ مً دوٌ العالم في الىكذ
الخالي و التي مً وان لها و ما ًضاٌ ألازش البالغ على اكخفادًاث الذوٌ التي جيخمي لها جلً الؽشواث ،بلى
جدلُل ألاظباب التي جادي بلى ٌهىس الفعاد اإلاالي و ؤلاداسي بالؽشواث و الزي ًادي بىبُعت الخاٌ بلى
خذور جلً الانهُاساث و الفماثذ.
و َىان العذًذ ممً ٌعخلذون ؤن الفعاد اإلاالي و ؤلاداسي ملترن بالىٍم الاؼتراهُت وخذَا خُث
جمخلً الذولت الؽشواث و بالخالي جيىن مشحعا خفبا لالهدشافاث ؤلاداسٍت و العشكاث اإلاالُت ،خُث ًلىم
اإلاذًشون باظخغالٌ مىاـبهم مً ؤحل ؤَذاف ال عالكت لها بإن جشبذ الؽشواث ؤو جخعش ما دامذ الذولت
هي اإلاالً الىخُذ اللادس على حعىٍن الخعاثش و حغىُت العشكاث بل و سبما الدعتر على الفعاد في
بعن ألاخُان ،بال ؤهه و في ٌل الاكخفاد الخش و مع بَماٌ كىاهحن العىق فةن الفعاد ًٍل ٌاَشة
معخمشة ًخفاوث حجمها بحن دولت و ؤخشي بل و سبما بحن كىاع و آخش داخل الذولت الىاخذة لزلً
ٌهشث مفشداث حذًذة مثل"خىهمت الؽشواث" و التي حعني اإلاضٍذ مً الخذخل و ؤلاؼشاف مً حاهب
اإلاعاَمحن و الجمعُاث العمىمُت على مجالغ ؤلاداسة و ؤحهضتها الخىفُزًت
(مدمذ مفىفى ظلُمان ،9117 ،ـفدت )53
 .0.9مفهىم الحىهمت:
حعني الخىهمت -في حىَشَا -جىبُم كىاعذ عامت ومجشدة على وافت الؽشواث واإلااظعاث الفشدًت
والعاثلُت والجماعُت والىوىُت وجلً التي جملىها ؤو جذًشَا الخيىماث ،هما حعخلضم جىبُم كىاعذ
الؽفافُت وؤلاففاح وجلذًم ؤلاكشاساث ووؽش اإلاعلىماث واإلاشاكبت الفعالت وؤلاداسة الشؼُذة للمخاوش
والخلُُم الذكُم لألوؽىت ،وٍلفذ بالؽفافُت -في َزٍ الخالت -كذسة ألافشاد والجماعاث على الشكابت
الفعالت والذكُلت وخم الخفىٌ على اإلاعلىماث ؤي بجاخت اإلاعلىماث واللذسة على الخدلُل الذكُم لها
ومؽاسهتها ؤي عالهُتها وما ًخفل بزلً ً
ؤًما مً ؤلاففاح عً اإلاىكف الخلُلي للؽشواث واإلااظعاث
مً خُث ؤوؽىتها وولعها اإلاالي واللاهىوي ،وال ؼً ؤن رلً ًثحر معملت مشهبت ،فىُف ًمىً اإلاىاءمت
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بحن خم الىاط في اإلاعشفت مً هاخُت وخم الؽشواث واإلااظعاث في الخفىـُت مً هاخُت ؤخشي ،هما
ؤنها جثحر هزلً معملت الخىهمت مً الىاخُت اللاهىهُت وزلافت الخىهمت Culture of Gouvernance
) (CoGظىاء داخل الؽشواث واإلااظعاث ؤو بحن الؽشواث مً هاخُت واإلاىاوىحن مً هاخُت ؤخشي ،وال
ؼً ؤن جىبُم كىاعذ الخىهمت والؽفافُت وؤلاففاح ًضٍذ مً اللذسة على اإلاعاثلت ً
هٍشا للذفع
بالخلاثم بما ًىلم علُه ؤلاففاح اليؽي ،وَى ما ًادي هزلً بلى ما ٌعمى بـ"خللت اإلاعلىماث
والؽفافُت"  ،Information- Transparency Cycleبمعنى ؤن ؤلاففاح ًادي بلى الؽفافُت والؽفافُت
جادي بلى جدعحن حىدة اإلاعلىماث ،وول رلً ٌعمم مً زلافت الؽفافُت Culture of Transparency
) (CoTلذي مخخلف ؤوشاف العملُت الاكخفادًت (عبذ اإلاىعم اإلاؽاه)9117 ،
و ٌؽحر مفهىم الخىهمت بلى الخفاثق الخالُت8
الاهضباط8ؤي بجباع العلىن ألاخالقي اإلاىاظب و الصخُذ.الشفافيت8ؤي جلذًم ـىس خلُلُت ليل ما ًدذر.الاشخلالليت 8ؤي ال جىحذ جإزحراث و لغىه غحر الصمت للعمل.املصاءلت8ؤي وحىد معاولُت ؤمام حمُع ألاوشاف روي اإلافلخت في اإلايؽإة.العدالت8ؤي ًجب اخترام خلىق مخخلف اإلاجمىعاث ؤصخاب اإلافلخت في اإلايؽإة.املصؤوليت الاجخماعيت8ؤي الىٍش بلى الؽشهت همىاوً حُذ (Commission économique des NU pour
)l’Afrique, 2002
.2.2أهداف الحىهمت :حععى الخىهمت بلى جدلُم آلاحي:
لمان الؽفافُت والعذالت واإلاعاواة وجدعحن معخىي الخىمُت الاكخفادًت والاحخماعُت.جيىًٍ لجىت مشاحعت مً غحر ؤعماء مجلغ ؤلاداسة الخىفُزًت للعمل على ججىب الغؾ والخذلِغوجللُلهما.
جىفحر الخماًت للمعاَمحن ومىع جماسب ألاَذاف وجىاصع العلىاث وحعٍُم اإلافالح اإلاخبادلتمشاعاة مفالح العمل والعماٌ وجىصَع الفالخُاث واإلاعاولُاث بما ًممً حعضٍض الشكابت والمبيالذاخلي.
مىع الىاظىت واإلادعىبُت والخذ مً اظخغالٌ العلىت في غحر اإلافلخت العامت.جىمُت الادخاس وحشجُع الاظدثماس اإلادلي وألاحىبي وحعٍُم الشبدُت وخلم اإلاضٍذ مً فشؿ العمل الجذًذة.
الالتزام بإخيام اللاهىن والعمل على لمان مشاحعت ألاداء اإلاالي وجخفُن جيلفت الخمىٍل. « 411مجلت امللسيزي للدزاشاث الاكخصادًت واملاليت ،اإلاجلذ ،3العذد،1خاص ،حاجفي »9107
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وحىد َُاول بداسٍت مخياملت جممً جدلُم مداظبت ؤلاداسة ؤمام اإلاعاَمحن وؤصخاب اإلافالح( .مدمذمفىفى ظلُمان)9117 ،
.2.2أهميت الحىهمت :حعذ الخىهمت مً ؤَم العملُاث المشوسٍت و الالصمت لخعً ظحر عمل الؽشواث،
و جإهُذ هضاَت ؤلاداسة فيها ،و هزلً للىفاء بااللتزاماث و الخعهذاث و لممان جدلُم الؽشواث ألَذافها،
و بؽيل كاهىوي و اكخفادي ظلُم ،خاـت ما ًخفل بخفعُل دوس الجمعُاث العمىمُت لخملت ألاظهم
لاللىالع بمعاولُتهم ،و مماسظت دوسَم في الشكابت و ؤلاؼشاف على ؤداء الؽشواث ،و على ؤداء مجلغ
ؤلاداسة و اإلاعحرًً الخىفُزًحن في َزٍ الؽشواث ،و بما ًادي بلى الخفاً على مفالح حمُع ألاوشاف و
جىمً ؤَمُت الخىهمت في الىلاه الشثِعُت الخالُت8
ميافدت الفعاد اإلاالي وؤلاداسي وما ًترجب علُه مً فلش وبىالت ،و َزا بعذم العماح بىحىدٍ ؤوباظخمشاسٍ ،بل اللماء علُه وعذم العماح بعىدجه مشة ؤخشي.
جدلُم و لمان الجزاَت و الخُاد و الاظخلاللُت ليافت العاملحن في الؽشواث بذءا مً مجلغ ؤلاداسة واإلاذًشًٍ الخىفُزًحن بلى ؤدوى عامل.
جدلُم العالمت و الصخت و عذم وحىد ؤي ؤخىاء عمذًت ،ؤو اهدشاف مخعمذ ،ؤو غحر مخعمذ ،و مىعاظخمشاس َزا الخىإ ؤو اللفىس.
مداسبت الاهدشافاث و عذم العماح باظخمشاسَا ،خاـت جلً التي ٌؽيل وحىدَا تهذًذا للمفالح ؤوًفعب مً بمياهُت جدلُم هخاثج حُذة لألعماٌ و جدخاج بلى جذخل بـالحي عاحل.
جللُل ألاخىاء بلى ؤدوى كذس ممىً ،بل اظخخذام الىٍام الخماجي الىكاجي الزي ًمىع خذور َزٍألاخىاء و الخجاوصاث و بالخالي ًجىب الؽشواث جيالُف و ؤعباء َزا الخذور( .مفىفى خعً بعُىوي
الععذوي)9117 ،
لمان خفىٌ اإلاعدثمشًٍ على عاثذ مجض على اظدثماساتهم.صٍادة الىمى وحعٍُم خلىق اإلاعاَمحن وؤصخاب اإلافالح.لمان كذس مالثم مً الىمإهِىت للمعدثمشًٍ وحعٍُم اللُمت العىكُت لألظهم.جذعُم جىافعُت الؽشواث في ألاظىاق اإلاالُت العاإلاُت.الخإهذ مً هفاءة جىبُم بشامج الخصخفت والاظخخذام ألامثل لخفُلتها اإلاالُت.-ججىب الاهضالق في مؽاول مداظبُت ومالُت ودسء خذور الانهُاساث اإلافشفُت .
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.2.2مبادئ الحىهمت:حعبر الخىهمت عً الىٍام الزي مً خالله ًخم جىحُه ؤعماٌ اإلاىٍمت و مشاكبتها
مً ؤحل جدلُم ؤَذافها و الىفاء باإلاعاًحر الالصمت للمعاولُت و الجزاَت و الؽفافُت (واسق عبذ العاٌ
خماد ،)9113 ،8فلُاط مذي الثلت و اإلافذاكُت في اإلايؽأث ٌعخمذ على معخىي الخىهمت فيها ،لِغ
وافُا بجباع معاًحر اإلاداظبت الذولُت ؤو معاًحر الخذكُم فلي بل اإلاىلىب َى الخلُذ الؽذًذ بهما ،هزلً
الخاٌ باليعبت لللىاهحن و ألاهٍمت ،و ًشجبي الىٍام بمجمىعت مً الذعاثم و اإلاشجىضاث و اإلايىهاث
ألاظاظُت و التي ًىفش جفاعلها ملُاط لجىدة الخىهمت في اإلااظعت و مىزىكُخه في ٌل بواس اإلاماسظاث و
اللىاعذ و جخمثل َزٍ اإلابادت في8


الهييل الخىظيميً8ىفل َُيل جىٍُمي للماظعت جدذًذا دكُلا إلاذي فعالُت و مىزىكُت و

واحباث هٍام الخىهمت ،و ًشادف رلً الخىصَع العادٌ للمعاولُاث و جىلُذ ؤلاواس العام و خذود
الفالخُاث و بحشاءاث جفىٍمها هما ًدذد ؤظغ اخخُاس ؤشخاؿ ول مً ؤلاداسة العلُا و ؤلاداسة
الخىفُزًت و خذود ول مً الىاحباث اإلاللاة على عاجلهم و هىاق الفالخُاث التي ًخمخعىن بها.


إلافصاح و الشفافيتً8مثل معخىي ؤلاففاح و الؽفافُت ملُاط َاما إلاذي فعالُت و

مىزىكُت هٍام الخىهمت في اإلااظعت خُث ؤن العذالت في جىفحر اإلاعلىماث الصخُدت و الىاضخت و
الياملت في الىكذ اإلاىاظب ليل ألاوشاف اإلاازشة في خُاة اإلااظعت مً روي العالكت ٌعضص مذي الثلت
بىٍم بداسة الخفاعل مع اإلايؽإة و آلُت جىحُه العاملحن فيها و مشاخل اجخار اللشاساث و مذي اللذسة على
بداسة الخفاعل مع اإلايؽإة اظدىادا بلى اإلاعلىماث التي جم ؤلاففاح عنها و بما ًخممً الخلاسٍش و البُاهاث
اإلاالُت العىىٍت و العُاظاث و ألاظغ اإلاداظبُت اإلاخبعت و جلاسٍش الخذكُم و ملاًِغ ألاداء و الاهجاص و
الخىحهاث و الخىي اإلاعخلبلُت لعمل اإلااظعت و الاظتراجُجُاث اإلاخبىاة في ظبُل جدلُم ؤَذافها.


هظم الضبط و السكابت8بن الخفاعل الذاخلي و الخلُُم اإلاعخمش للعىاـش الذاخلُت لىٍام

الخىهمت ًإحي في ظبُل العمل على الاسجلاء بجىدجه و صٍادة اإلاىزىكُت فُه خُث ؤن ؤدواث المبي و
الخىىٍش الزاحي حعاَم في لبي حىدة َزا الىٍام ،و حؽمل مفاَُم الشكابت الزاجُت ول مً الخذكُم
الذاخلي و لجان الخذكُم و بداسة اإلاخاوش (مخاوش العملُاث،مخاوش العىق ،مخاوش الاثخمان ،مخاوش
الخىىىلىحُا ،مخاوش مخالفت اللىاهحن ،ومخاوش اليىاسر) ،و اإلاىاصهاث العامت و جبدث َزٍ اإلافاَُم في
كُاط ألاداء و مداظبت اإلاعاولحن و بما ًشجبي مباؼشة بيل مً مفهىمي اإلاعاثلت و اإلاعاولُت مً خُث
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جدمل مخخزي اللشاساث لخبعاث كشاساتهم و اإلاعاكبت عً ظىء ؤلاداسة و اجخار ؤلاحشاءاث الخصخُدُت
الالصمت.


البييت ألاخالكيت8و حؽمل الخدىم بلُم اإلااظعت و ؤخالكُاتها و بمعخىي عاٌ مً العلىن

اإلاثالي فيها ،بن اللُم ألاخالكُت العالُت لذي اإلاخفاعلحن مع َزا الىٍام مً مشاعاة خلىق وافت ألاوشاف
مً روي العالكت و الاعتراف بها بعُذا عً جإزحر ؤي هفىر ؤو َُمىت على اجخار اللشاس بما ًذعم الخللُل
مً الخماسب في اإلافالح و الاهخلاٌ بها مً اإلاعخىي الشخفُت بلى اإلاعخىي العام جلعب الذوس الشثِغ
في جفعُل الخىهمت في اإلااظعت و حعضٍض زلت ألاوشاف روي العالكت.


ألاهظمت و الدشسيعاث اللاهىهيت 8حؽاسن ألاهٍمت و الدؽشَعاث اللاهىهُت في حعضٍض و جذعُم

البيُت العامت ألهٍمت الخىهمت مً خالٌ كىلبت ألاوش العامت لعىاـش َزا الىٍام و اإلاخابعت اإلاعخمشة
إلاخشحاجه بما ًدىم العلىن الخفاعلي للعىاـش اإلاخخلفت ،و جدىاوٌ ألاهٍمت و الدؽشَعاث اللاهىهُت
اإلاخخلفت سظما ملضما لخذود عىاـش َزا الىٍام و ؤوشٍ العامت و بما ًىفل جىفحر مجمىعت مً ألادواث
الالصمت لخعضٍض اإلاماسٍت العادلت للخلىق بما ًخممً جدذًذا ألهٍمت العلىن الذاخلي في اإلايؽإة و
جخيامل ألاهٍمت و الدؽشَعاث اللاهىهُت اإلاخخلفت في ؤوشَا لزلً اهىالكا مً ول مً كاهىن الؽشواث و
ألاهٍمت اللاهىهُت لخذاوٌ و بـذاس ألاوساق اإلاالُت بلى كىاهحن مىع الاخخياس و ؤظغ اإلاىافعت و ؤلافالط و
مشادفت العمل و ؤهٍمت الخذمت الاحخماعُت.


ألاشىاق الخىافصيت 8جدفض َزٍ ألاظىاق مفهىم الفشؿ اإلاخيافئت للجمُع في العمل على دعم

اظخمشاسٍت اليؽاه و حعضٍض ؤعماله و جىظُعها خُث جفشك معىُاث ألاظىاق الخىافعُت لشوساث
الخفاً على اظخمشاسٍت اإلايؽإة و كىة وشخها إلاىخجاتها و ظلعها و خذماتها للعمل على البلاء في َزٍ
ألاظىاق و عذم الخشوج منها ،و عضص مفهىم اهفخاح ألاظىاق العاإلاُت اإلاعىُاث اإلاؽاس بليها و بما ًخىاهب
و العُاظاث الاكخفادًت اإلاشاعاة في ؤي بلذ مً فشك ؤوش اإلاىافعت الذاخلُت بعُذا عً جإزحر الاحخُاح
الهاثل و الاخخاله اإلاباؼش باألظىاق العاإلاُت للخفاً على فشؿ جىفحر البيُت الىاظبت لخىىٍش ؤهٍمت و
ؤعماٌ الؽشواث اإلادلُت مشخلُا و لخفبذ كاسة على الاظخمشاس في خاٌ الذخىٌ بلى العىق العاإلاُت.
(.خلف عبذ هللا الىسداث)9112 ،
 .2جيلفت الفصاد املالي و إلادازي :بن الفعاد اإلاالي و ؤلاداسي ٌاَشة معخمشة راث مماسظاث غحر
ؼشعُت لها ؤبعاد و جىـُفاث مخعذدة بخعذد ؤهىاعها و مٍاَشَا و ؤدواتها التي جىعىغ جإزحراتها على
مجمل العملُت الخىمىٍت و بالخالي على سفاَُت اإلاىاوً.
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و كذ جىىعذ مفاَُمها و حغحرث جبعا للخغحراث التي ؼهذَا العالم في العىىاث الللُلت اإلاالُت ،مما
حعل مً مفاَُمها مدي حذٌ و هلاػ مً كبل الباخثحن ،ظعُا وساء جدذًذ مفهىم واضح و دكُم
لهزٍ الٍاَشة اإلاهمت و الخىحرة في ؤن واخذ ،وىنها ؤخذ آلافاث التي جىاحه اإلاجخمعاث الىامُت و
اإلاخلذمت بلىاعيها العام و الخاؿ على خذ ظىاء.
.3.2مفهىم الفصاد:
الفصاد لغتٌ:عني الفعاد لغت الخلف ،العىب ،الالىشاب ،الخلل ،الجزب و اللدي (ًىظف خلُفت،8
 ، )9112و ًلاٌ ؤفعذ الص يء ؤي ؤظاء اظخعماله ،و فعذ الشحل ؤي حاوص الفىاب و الخىمت ،و
فعذث ألامىس بمعنى الىشبذ و ؤدسهها الخلل.
الفصاد شسعا:مً اإلااهذ ؤن الفعاد في الؽشَعت ؤلاظالمُت ٌعخمذ معاهُه مً اللشآن الىشٍم الزي
جىاوله في آًاث هثحرة خُث وسدث ولمت "فعذ" في خمعحن مىلعا في اللشآن الىشٍم ،و اإلاشاد بالفعاد
الؽشعي في اإلاعامالث و العباداث عذم اظدُفاء ألاسوان و الؽشوه ،و كذ عشفه حمهىس الفلهاء على ؤهه
مخالفت الفعل للؽشع بدُث ال جترن علُه آلازاس و ال ٌعلي اللماء في العباداث( .عبذ الشخمان حمُل
كفاؿ ،ـفدت )3
الفصاد اصطالحاٌ :عني الفعاد اـىالخا خشوج الص يء عً الاعخذاٌ ظىاء وان َزا الخشوج كلُال ؤو
هثحرا و ٌعخعمل في الىفغ و البذن و ألاؼُاء الخاسحت عً الاظخلامت.
الفصاد باملدلىٌ اللاهىوي و إلادازي  8بظاءة اظخخذام العلىت العامت مً ؤحل الخفىٌ على مياظب
خاـت ،ؤو َى ألاعماٌ التي ًماسظها ؤفشاد مً خاسج الجهاص الخيىمي و حعىد بالفاثذة على اإلاىٌف العام
إلغشاثه للعماح لهم بالتهشب مً اللىاهحن ؤو بحشاء حغُحر فيها ؤو الخفىٌ على مياظب لهم و لعاثالتهم و
ؤـذكائهم.
هما عشفخه مىظىعت العلىم الاحخماعُت بإهه اظخخذام الىفىر العام لخدلُم ؤسباح ؤو مىافع خاـت و
ٌؽخمل رلً بىلىح على حمُع ؤهىاع سؼاوي اإلاعاولحن اإلادلُحن ؤو اإلاىٌفحن ؤو العُاظُحن ،و لىىه
ٌعدبعذ الشؼاوي التي جدذر بحن اللىاع الخاؿ( .هىاف ظالم هىعان)9116 ،
.2.2مفهىم الفصاد املالي و إلادازي:
ًلفذ بالفعاد اإلاالي رلً العلىن غحر اللاهىوي اإلاخمثل في َذس اإلااٌ العام و ؤعماٌ العمعشة في
اإلاؽاسَع و ججاسة ألاظلخت (عُاد مدمذ علي باؼا ، )9119 ،و ًخخز َذس اإلااٌ العام عذة ـىس ؤَمها8
اخخالس املاٌ العام و العدوان عليه 8هخطخُم فىاجحر ؤلاهفاق العام لفالح ؤفشاد ؤو وبلاث معُىت.
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املخاجسة مً خالٌ الىظيفت 8هإن ًلىم اإلاىٌف العام بإخز سظىم ملابل خذمت جلذمها الذولت مجاها
إلاىاوىحن ؤو ًضٍذ على الشظم اإلالشس للخفىٌ على ألاسباح و حعمى َزٍ الخالت كاهىهُا (الغفب) و رلً
ألخز اإلاىٌف ما لِغ خله و خم الجهت التي ٌعمل بها.
التزًيف و التزويس في العملت و بطاكاث الائخمان 8و كذ ًخم مً خالٌ الدعىق عبر ؼبىت الاهترهذ.....الخ.
ؤما فُما ًخق ؤعماٌ العمعشة فخخممً عملُاث الخالعب في ظىق الفشف مثل ججاسة العملت و
ظىق اإلااٌ الخاـت باألظهم و العىذاث و بعن ألاعماٌ التي جفذس عً ؼشواث العمعشة هلُامها
بةـذاس ؤظهم دون ؤن ًيىن لها ؤـىٌ و هزلً اإلاماسبت غحر اإلاؽشوعت التي حعتهذف الخإزحر على ظعاس
ألاظهم ؤو بوالق الؽاجعاث و العامالث الخفُت و اظخخذام معلىماث ظشٍت إلجمام ـفلاث ؤدث بلى
جدلُم ؤسباح واثلت.
ؤما ججاسة ألاظلخت فخعذ مً الففلاث التي ًترافم معها هم هبحر مً الفعاد اإلاالي و التي جذاس مً خالٌ
مافُاث مىٍمت عبر ـفلاث وَمُت ؤو مؽبىَت و مً الجذًذ بهزا الفذد بشوص ٌاَشة (ججاسة الخشوب)
التي جٍهش العالكت اإلاؽبىَت ما بحن الفىاعاث الععىشٍت و البُىث اإلاالُت و اإلااظعاث ؤلاعالمُت و
ؼشواث اإلالاولت في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت (مىحر الخمؾ ،ـفدت .)009
و مً خالٌ ما جلذم هشي ؤن الفعاد اإلاالي َى" ذلً الصلىن املىافي لللىاهين و ألاخالق و اللائم على
إلاخالٌ باملصالح و الىاجباث العامت مً خالٌ اشخغالٌ املاٌ العام لخحليم مصالح خاصت ،و هى
ليض حىسا على اليشاط الري ًخصل بالىظيفت العامت بل خازجها أًضا"َ( .اؼم الؽمشي)9100 ،
مفهىم الفصاد إلادازي:
حعشف مىٍمت الؽفافُت الذولُت الفعاد ؤلاداسي على ؤهه "بظاءة اظخعماٌ العلىت ألغشاك خاـت"
) (Transparency internationa, 2011و َزا الخعشٍف ٌؽمل اإلاياظب اإلاالُت و اإلاادًت لخعضٍض العلىت
ؤلاداسٍت فهى بخالٌ باإلافالح و الىاحباث العامت (فااد ظشوجي ، )9115 ،8هما ؤهه ٌعشف ؤًما على
ؤهه" ول اليؽاواث التي جخم داخل حهاص بداسي خيىمي و التي جادي فعال بلى اهدشاف رلً الجهاص عً
َذفه الشظمي الزي ًمثل ولباث الجمهىس و اإلافلخت العامت لفالح ؤَذاف خاـت ظىاء وان رلً
بفُغت مخجذدة ؤم ال  ،و ظىاء وان رلً بإظلىب فشدي ؤو حماعي مىٍم (عُاد مدمذ علي باؼا،
)9119
و ٌعشف هزلً بإهه جفشف اإلاىٌف العام الزي ٌعخخذم اإلاىفب العمىمي لخدلُم مياظب خاـت و
ٌؽمل رلً الشؼىة و الابتزاص و َما ًىىىٍان بالمشوسة على مؽاسهت وشفحن على ألاكل هما ٌؽمل ؤًما
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ؤهىاع ؤخشي مً اسجياب ألاعماٌ اإلادٍىسة الزي ٌعخىُع اإلاعاوٌ العمىمي اللُام بها بمفشدٍ و مً
بُنها الاخخُاٌ و الاخخالط ،على ؤن ًترافم رلً العلىن مع لعف اإلاعاءلت الخلُلُت و لعف ؼفافُت
ؤعماٌ الذولت مً خُث ؤلاففاح عىا و مىذ ـالخُاث هبري للمىٌفحن العمىمُحن ،ممافا غليها
اهخفاك الىثحر مً دخىلهم بما ال ًدىاظب و لمان خُاة و عِؾ هشٍم لهم مما ًادي بلى اظخخذامهم
للفالخُاث(بعلىن غحر ؤخالقي) ًجعلهم ٌعخغلىن جلً الفالخُاث لخدلُم اإلاىافع الشخفُت التي
جفعش على ؤنها فعاد بداسي.و ًمىً جفيُف حعاسٍف الفعاد ؤلاداسي بلى زالر مجامُع8
اإلاجمىعت ألاولى8حعخمذ في حعشٍف الفعاد ؤلاداسي على ؤلاداسة العامت همشهض له ،و ٌعذ الفعاد مً
خالله اهدشافا عً الىاحباث ؤلاداسٍت و اللاهىهُت الثابخت للخفىٌ على فىاثذ شخفُت و مياظب آهُت.
اإلاجمىعت الثاهُت 8حعخمذ في حعشٍف الفعاد ؤلاداسي العىق همشهض له ،و ٌعخبر الفعاد وخذة علُا و هي
هىع خاؿ مً الخجاسة ًلىم سحاٌ ألاعماٌ مً خاللها بخلذًم اإلاياظب اإلاالُت وفلا إلابذؤ العشك و
الىلب(آلُت العىق).
اإلاجمىعت الثالثت 8حعخمذ في حعشٍف الفعاد ؤلاداسي الاَخمامان ؤلاداسٍت همشهض له ،و ٌعذ الفعاد هىعا
مً الخملُل ؤلاداسي و الزي مً خالله جلذم و جفمل اإلافلخت الخاـت على اإلافلخت العامت.
بن حعذد مفاَُم الفعاد ؤلاداسي ال ٌعني ؤن ممامُىه و معاهُه و ؤبعادٍ ما صالذ غاممت و ًخخلف
عليها ،و بالخالي جخلم فىشة بن ؤمش مداسبخه و الخفذي له لِغ ظهال بل لِغ ممىىا و لىً على العىغ
فغً الخعمُم ألاوادًمي و الخىٍحر اإلانهجي باإللافت للخفشٍم بحن الفعاد الىابع مً وباجع ألاؼُاء ؤو
اظخعذاداث البؽش و بحن الفعاد الزي ما َى بال هدُجت للمغىه و اإلاخغحراث البُئُت ،ظُمىً ألاهٍمت
العُاظُت و الهُئاث اللماثُت و اإلاخخفحن و اإلاهخمحن ببرامج ؤلاـالح مً جبني الاظتراجُجُاث الىكاثُت
الؽاملت و اإلااوعت هبذًل للجهىد اللماثُت و ألامىُت العالحُت اإلاهخمت بإظالُب هؽف الفعاد.
و علُه ًمىً اللىٌ ؤن الفعاد ؤلاداسي َى "شلىن مىحسف عً الىاجباث ألاشاشيت للعملً ،ىجم
عىه حصىٌ صاحب الصلطت على مصالح شخصيت على حصاب املصلحت العامت ،و هى ال ًلخصس
ع لى كطاع معين بل كد ًمخد إلى أبعد مً ذلً فيشمل وافت كطاعاث الدولت و اللطاع الخاص"
(َاؼم الؽمشي.)9100 ،
-.2.2مصبباث الفصاد املالي و إلادازي:
َىان حملت مً العىامل اإلاخىىعت التي جادي بلى ؼُىع الفعاد ؤلاداسي و اإلاالي في اإلاجخمع و هي هما ًلي8
3.2.2العىامل الاكخصادًت 8حعذ العىامل الشثِعُت اإلافعشة للفعاد و جخمثل في8
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أ-احصاع الدوز الاكخصادي للدولت 8بن احعاع جذخل الذولت في الخُاة الاكخفادًت ٌعذ ؤخذ العىامل
الشثِعُت لٍهىس الفعاد ألن ألافشاد ًمُلىن بىبُعتهم بلى مىذ الشؼىة للمعاولحن لخخىي اللىاعذ و
الىٍم و ؤلاحشاءاث العامت الشوجُيُت و َىان مً ًخفم في سفن جلً الشؼاوي و ًٍهش الخذخل في عذة
ؤؼياٌ منها8


العُاظاث الخماثُت8عىذ كُام الذولت بدماًت ـىاعتها اإلادلُت فةنها بزلً حعمذ بشعاًت

الفعاد ألن اللُىد التي جفشك على الاظخحراد ججعل مً جشاخُق الاظخحراد عمال مشبدا بذسحت هبحرة لزا
يهخم ؤصخاب اإلاؽشوعاث الخاـت بشؼىة اإلاعاولحن الخيىمُحن مً ؤحل الفىص بهزٍ الشخفت.
ؤلاعاهاث الخيىمُتٌ8عخبر مىذ ؤلاعاهاث الخيىمُت مفذسا مهما للبدث عً الشَع (ًلفذ بالشَع

-

الفاثن مً الذخل الزي َى ؤهثر مً الخيلفت اإلاىفلت ألحل الخفىٌ علُه في الٍشوف الىبُعُت و في
خالت الفعاد ًإحي الشَع مً اإلاماسظاث غحر اإلاؽشوعت ؼإن الشؼىة و العمىلت و جطخُم الفىاجحر) ،بر
حؽحر الذساظاث بلى ؤن الفعاد ًجذ مىوئ كذم بل كذ ًترعشع في ٌل العُاظاث اإلاالُت التي ال جفمم
بؽيل حُذ للفىاعاث اإلاعتهذفت باإلعاهاث فيلما واهذ ؤلاعاهاث هبحرة اصداد ماؼش الفعاد في اإلاجخمع.


الخدىم في ألاظعاسٌ8عذ مً اإلافادس اإلاهمت ؤًما في البدث عً الشَع ،فاهخفاك ؤظعاس العلع

عً ظعش العىق ألغشاك احخماعُت ؤو ظُاظُت مً ؼإهه ؤن ًخلم خىافض لألفشاد و اإلاجخمعاث لشؼىة
اإلاعاولحن و رلً للخفاً على جذفم مثل َزٍ العلع ؤو الخفىٌ على هفِب غحر عادٌ منها و َزا ما
ًىىبم ؤًما على ول مً ؤظعاس الفشف اإلاخعذدة و خفق الفشف ألاحىبي.
ب-الفلس و ألاجس املخدويٌ8عذ الفلش و جذوي معذالث ألاحىس مً ألاظباب التي جادي بلى ؼُىع الفعاد في
اإلاجخمع و خاـت عىذما جيىن الشواجب حؽيل عفب خُاة اإلاىٌف العام ،فيلما واهذ الىفاًت في
الذخىٌ مخىافشة وان ؤداء اإلاىٌف ؤهفإ و ؤدق و بىفشتها جدلم معخىي ًىفي لممان خُاة هشٍمت
لزلً اإلاىٌف و إلاً ٌعُلهم ؤًما.
.2.2.2العىامل الصياشيت:و جخمثل في آلاحي8
غُاب اللذوة العُاظُت ؤي لعف ؤلاسادة لذي اللادة العُاظُحن في مداسبت الفعاد هٍشا الوغماظهمؤو بعن منهم بلماًا الفعاد و عذ جفعُلها إلحشاءاث الىكاًت مً الفعاد و حعمُم ما ٌعمى بثلافت
الجزاَت و ظُادة اللاهىن.
جفص ي البحروكشاوُت الخيىمُت.اإلاغاالة في مشهضٍت ؤلاداساث الخيىمُت.« مجلت امللسيزي للدزاشاث الاكخصادًت واملاليت،اإلاجلذ ،3العذد ، 1خاص ،حاجفي  »9107ؿ ؿ 164-144

411

مجذوب خحرة

(آلياث الحىهمت مليافحت الفصاد املالي والادازي في ظل مبدأ الافصاح والشفافيت)

لعف ؤداء العلىاث الثالر 8الدؽشَعُت ،الخىفُزًت و اللماثُت..2.2.2العىامل الاجخماعيت و الثلافيت:و جخمثل باآلحي8
همي العالكاث و ألاعشاف و الىعي بحن ؤفشاد اإلاجخمع 8ولما واهذ الشوابي الاحخماعُت بحن ؤفشادالىاثفت الىاخذة ؤو اللبُلت كىٍت ولما اصداد الفعاد لخفمُل اإلاعاولحن الخيىمُحن مً ألاكاسب و
ألاـذكاء و بعىائهم الىٌاثف اإلاهمت التي ًدللىن مً خاللها اإلاياظب الخاـت غحر اإلاؽشوعت و ولما
اصداد وعي ؤفشاد اإلاجخمع ولما اهخفن الفعاد إلاعاَمت ألافشاد اإلاجخمع في مداسبخه.
حعلذ اللىاهحن المشٍبُت و ـعىبت فهمها 8و في َزٍ الخالت جلبل جلً اللىاهحن ؤهثر مً جفعحر مماٌعىي إلافدص ي المشاثب كىة جلذًشٍت في جىبُم الخىافض المشٍبُت و جدذًذ جلً المشاثب و َزا ًفعش
جضاخم العذًذ في ألافشاد للعمل في مجاٌ الجماسن و المشاثب على الشغم مً اهخفاك ألاحىس فيها.
اهخفاك عذد ألافشاد الزًً ًىالهم اللاهىن بتهمت الفعاد على الشغم مً جفص ي َزٍ الٍىاَشَ 8ىانفجىة هبحرة بحن العلىباث اإلاىفىؿ عليها باللاهىن و الجضاءاث و العلىباث الفعالت ،و برا ما اجخزث
َزٍ الجضاءاث و العلىباث فةنها جدعم بالبيء و ؤلاسَاق و غالبا ما جمىع العىاثم اللاهىهُت و العُاظُت
و ؤلاداسٍت الخىبُم و الخعجُل في العلىبت.
.2.2جيلفت الفصاد املالي و إلادازي:
بن للفعاد اإلاالي و ؤلاداسي مجمىعت مً الخيالُف التي ًمىً جمثُلها باآلحي (Mahmoud ma’abrah, 8
)2011
الفعاد علذ غحر كاهىوي و مً زم فةن الخيلفت الىاججت عً بحشاء الترجِباث الالصمت له جخمحز بالطخامت،هما ؤنها جيالُف خلُلُت.فىباس اإلاذًشًٍ في الذوٌ التي ًىدؽش فيها الفعاد ًلمىن هدى  %91مً وكذ
العمل في الخفاوك على الفعاد و جىفُز علىدٍ و َزا الىكذ َى حضء مً جيالُف عملُت الفعاد و َى
ًمثل ؤًما جيالُف عملُت الفشـت الماجعت ،فهى َذس للعمالت راث اإلاهاساث اإلاشجفعت التي وان مً
اإلامىً جىحيهها لفشؿ اكخفادًت ؤفمل للمجخمع.
ًشفع الفعاد مً جيالُف الخيىًٍ الشؤظمالي( اإلاباوي ،اإلاعذاث) هدُجت العمىالث التي جتراوح في الذوٌالىامُت ما بحن ( )%31-91ؤو ؤهثر فىق الخيلفت ألاـلُت.
ًشفع الفعاد اليلف النهاثُت للمعامالث و العلع و الخذماث النهاثُت ،فهى ٌعاَم مً حهت في سفع كُماليلف النهاثُت لها و مً حهت ؤخشي جيىن على خعاب الىم و الىىعُت و الفالخُت ،و وفلا لذساظت
خذًثت للبىً الذولي وحذ ؤن الفعاد ًشفع جيلفت الخذماث بلى (.)%01
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ًخفن الفعاد مً الىفاءة الاكخفادًت و الشفاَُت مً خالٌ اهتهاهه لعُادة اللاهىن(الؽشه ألاظاس يالكخفاد العىق) و بالخالي لً جيىن َىان خماًت لخلىق اإلالىُت الخاـت و جىفُز العلىد ،مما ًمعف
مً اإلابادالث بحن اإلايؽأث الاكخفادًت لعذم وحىد خىافض للخبادٌ مما ًادي بلى كُام ول ميؽإة بةهخاج
معٍم اخخُاحاتها دون ؼشائها مً العىق ،ؤي لً ًيىن َىان جلعُم للعمل و لً جيىن َىان ؼشوه
معبلت للخخفق الزي َى ؤخذ اإلافادس الجىَشٍت لضٍادة الىفاءة الاكخفادًت و بالخالي خفمها
بىشٍلت غحر مباؼشة و مً زم خفن الشفاَُت الاكخفادًت.
الفعاد ًللل مً كذسة الذولت على جإمحن كذستها الخىافعُت و اإلادافٍت عليها ،فللفعاد جيلفت و العجضعً اإلاىافعت ًذخل لمً َزٍ الخيلفت و ًاهذ الخلشٍش الزي وؽشجه مىٍمت ( )IMD internationalفي
ؤفشٍل  9110العالكت الىزُلت بحن الفعاد و اللذسة الخىافعُت لالكخفاد.
اللماء على َُبت و ظُادة اللاهىن الزي ًادي بذوسٍ بلى انهُاس البِئت الاحخماعُت و الثلافُت.الخيلفت ألافذح للفعاد هي في بؼاعخه سوح الُإط بحن ؤبىاء اإلاجخمع ،بر ًخفم علماء الاحخماع على ؤههولما اهخفن ألامل اهخفمذ اإلابادسة و عىذما جىخفن اإلابادسة ًلل الجهذ فُلل الاهجاص ،و بذون
بهجاص ًخىاسر الىاط ؤلاخباه و الُإط حُال بعذ حُل.
و علُه ًمىً اللىٌ ؤن الفعاد ًخخلف في ؤؼياله و حغلغله و عمم جإزحرٍ و عىاكبه بحن الذوٌ ،و حعذ
الذوٌ الىامُت هي ألاهثر جإزشا بألُاجه ،و ألاهثر حعشلا إلاماسظاجه ،و ألاهثر دفعا لىخاثجه و جيالُفه.
.2حدود و أهميت مبدأ إلافصاح و الشفافيت في الحىهمت.
ٌعني َزا اإلابذؤ مً مىٍىس بداسي ؤلاففاح عً اإلاعلىماث و حعضٍض خم اإلاىاوً في الخفىٌ على
اإلاعلىماث الالصمت عً ؤعماٌ ؤلاداساث العامت و ؤلاحشاءاث و آلُاث جلذًم الخذمت بلى اإلاىاوً ،ختى ال
جبلى َزٍ اإلاعلىماث وظُلت مً وظاثل اظخغالٌ َاالء اإلاىاوىحنً ،شجبي رلً بخعضٍض مفهىم اإلاىاوىت
التي ًيبغي ؤن جيىن ؤظاظا للعالكت بحن العلىت و اإلاىاوً و التي جلىم على الخلىق و الىاحباث
اإلاخبادلت بُنهما ،ؤما مفهىم الؽفافُت فُخعلم بىلىح ألاهٍمت و ؤلاحشاءاث داخل اإلاىٍمت و في العالكت
بُنهما و بحن اإلاىاوىحن اإلاىخفعحن مً خذماتها و علىُت ؤلاحشاءاث و الغاًاث في عمل اإلااظعاث العامت و
ؤَذافها.
ؤما مً مىٍىس مالي فُعني الىحه اإلاعبر عً وامل الجزاَت و الخُاد و الخشؿ على ظالمت العملُاث و
اإلاعامالث و َى حاهب ًخفل بيافت ألادواس التي ًماسظها ول مً8
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اإلاذًشًٍ الخىفُزًحن.مشاكبي الخعاباث الخاسحُحن.و ؤن جخممً عملُت ؤلاففاح جىفحر البُاهاث و اإلاعلىماث اليافُت و اإلاىاظبت في وكذ مدذد و معحن بما
ًمىً مخخزي اللشاساث مً ؤلاإلاام و ؤلاخاوت بها في الىكذ اإلاىاظب الجخار كشاساتهم و خماًت مفالخهم
على كذم اإلاعاواة.
.3.2حدود مبدأ إلافصاح و الشفافيت:
ًيبغي ؤن ًىفل بواس خىهمت الؽشواث جدلم ؤلاففاح الذكُم و في الىكذ اإلاىاظب بؽإن وافت اإلاعاثل
اإلاخفلت بخإظِغ الؽشهت ،و مً بُنها اإلاىكف اإلاالي ،و ألاداء و اإلالىُت و ؤظلىب مماسظت العلىتً ،خعحن
ؤن ًخممً بزلً العذًذ مً العىاـش ؤَمها ما ًلي8
أً-يبغي ؤن ًخممً ؤلاففاح و ال ًلخفش على اإلاعلىماث الخالُت8
الىخاثج اإلاالُت و هخاثج عملُاث الؽشهت.ؤَذاف الؽشهت.اإلالىُاث الىبري لألظهم و خلىق الخفىٍذ.ظُاظت ميافإة ؤعماء مجلغ ؤلاداسة و الخىفُزًحن الشثِعُحن و اإلاعلىماث عً ؤعماء مجلغ ؤلاداسةبما في رلً ماَالتهم و عملُت الاخخُاس و اإلاذًشًٍ آلاخشًٍ في الؽشهت و ما برا وان ًخم الىٍش غليهم
باعخباسَم معخللحن.
العملُاث اإلاخفلت بإوشاف مً الؽشهت ؤو ؤكاسبهم.عىامل اإلاخاوشة اإلاخىكعت.اإلاىلىعاث الخاـت بالعاملحن و ؤصخاب اإلافالح آلاخشًٍ.َُاول و ظُاظاث الخىهمت و بففت خاـت ما ًدخىٍه ؤي هٍام ؤو ظُاظت لخىهمت الؽشواث والعملُاث التي ًخم جىفُزَا بمىحبها.
بً-يبغي بعذاد اإلاعلىماث و ؤلاففاح عنها وبلا للمعخىٍاث الىىعُت اإلاشجفعت للمداظبت و ؤلاففاح
اإلاالي و غحر اإلاالي.
جً-يبغي اللُام بمشاحعت خاسحُت معخللت بىاظىت مشاحع معخلل هفء ماَل ختى ًمىىه جلذًم
جإهُذاث مىلىعُت مً حهت خاسحُت إلاجلغ ؤلاداسة و اإلاعاَمحن بإن اللىاثم اإلاالُت جمثل بفذق اإلاشهض
اإلاالي و ؤداء الؽشهت في وافت الىىاحي اإلاذادًت و الهامت.
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دً-يبغي على اإلاشاحعحن الخاسحُحن الخاسححن ؤن ًيىهىا كابلحن للمعاءلت و اإلاداظبت ؤمام اإلاعاَمحن في
لىء اللُام بمهام ؤعماٌ اإلاشاحعت و التي جلخض ي واحبا مً اإلاشاحع ًخمثل في بزٌ العىاًت و الجهذ
اليافي و مشاعاة ألاـىٌ اإلاهىُت في عملُت اإلاشاحعت.
ًٌ-يبغي في كىىاث بث اإلاعلىماث ؤن جىفش فشؿ مدعاوٍت و في الخىكُذ اإلاىاظب مع هفاءة الخيلفت
إلاعخخذمي اإلاعلىماث راث الفلت.
وً-يبغي اظخىماٌ بواس خىهمت الؽشواث بمىهج فعاٌ ًدىاوٌ و ٌشجع على جلذًم الخدلُالث ؤو اإلاؽىسة
عً وشٍم اإلادللحن و العماظشة و وواالث الخلُُم و الخفيُف و غحرَا و اإلاخعللت باللشاساث التي ًخخزَا
اإلاعدثمشون بعُذا عً ؤي حعاسك َام في اإلافلخت كذ ًادي بلى ؤلالشاس بجزاَت ما ًلىمىن به مً جدلُل
ؤو ما ًلذمىهه مً مؽىسة.
و مً الجذًش بالزهش ؤهه ال ًخىكع مً الؽشواث ؤن جفصح عً معلىماث كذ حعبب خىشا ؤو تهذد
مشهضَا الخىافس ي بال برا وان ؤلاففاح لشوسٍا لخىفحر اإلاعلىماث الياملت الجخار اللشاساث الاظدثماسٍت و
لخجىب جملُل اإلاعدثمشًٍ لزلً فةن هثحرا مً الذوٌ جىبم فىشة اإلاادًت ؤو ألاَمُت عىذ جدذًذ الخذ
ألادوى للمعلىماث التي ًجب ؤلاففاح عنها و حعشف اإلاعلىماث اإلاادًت ؤو الهامت بإنها اإلاعلىماث التي كذ
ًادي خزفها ؤو جدشٍفها بلى الخإزحر على اللشاساث الاكخفادًت التي ًخخزَا معخخذمى اللشاساث.
.2.2أهميت مبدأ إلافصاح و الشفافيت8
في بواس خىهمت الؽشواث و اإلاماسظاث الجُذة لها جيبع ؤَمُت َزا اإلابذؤ همبذؤ عام مً مبادت الخىهمت
التي ؤكشتها مىٍمت الخعاون الاكخفادي و الخىمُت8
و ٌعخبر وحىد هٍام بففاح كىي ٌشجع على الؽفافُت الخلُلُت ؤخذ اإلاالمذ الشثِعُت لإلؼشاف على
الؽشواث و اإلايؽأث التي حعمل في بواس العىق الخش.
هما ٌعخبر ؤلاففاح ؤمشا في غاًت ألاَمُت لخدذًذ كذسة اإلاىافعحن في مماسظت خلىق ملىُاتهم على
ؤظغ خاـت و ؤن ؤلاففاح ؤداة َامت راث جإزحر كىي على ظلىن الؽشواث و كشاساث اإلاعدثمشًٍ.
فىٍام ؤلاففاح اللىي ٌعاعذ على احخزاب سئوط ألامىاٌ و هفاءة و عذالت جلُُم الؽشواث و
اإلادافٍت الثلت في ؤظىاق اإلااٌ هما ؤن لعف ؤلاففاح و اإلاماسظاث غحر الؽفافت جادي بلى لُاع
هضاَت ظىق اإلااٌ و جطخُم الخيلفت و صٍادة الفعاد و بعاكت كذسة ألاظىاق على العمل و صٍادة جيلفت
سؤط اإلااٌ.
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هما ٌعاعذ ؤلاففاح ؤًما على جدعحن فهم الجمهىس لهُيل و هىاحي وؽاه الؽشهت و ظُاظاتها و ؤدائها
و عالكت الؽشهت مع اإلاجخمعاث التي حعمل داخلها.
و ألَمُت الخىىساث اإلاادًت التي جيؽإ بحن الخلاسٍش الذوسٍت اإلاىخٍمت فةن ؤَمُت ؤلاففاح عنها ًجب ؤن
جيىن في الخىكُذ اإلاىاظب ليافت َزٍ الخىىساث و ؤن جخم في هفغ الىكذ ليافت اإلاعاَمحن و
اإلاعدثمشًٍ و اإلاؽاسهحن في العىق بما ًممً اإلاعاملت اإلادعاوٍت( .بمام خامذ آٌ خلُفت)9117 ،
 .5أدواث الحىهمت ووشائلها في ميافحت الفصاد املالي و إلادازي .
بن كذسة الذوٌ على ميافدت الفعاد كذ جإحي مً خالٌ هىعحن مً ألاظالُب ،ألاوٌ ًخعلم بىحىد
ؤحهضة سكابُت ًجشي الاعخماد عليها في سـذ هخاثج الفعاد و هؽفها بِىما ًخعلم الثاوي باعخماد الذوٌ
جىظُع معاخت اإلاؽاسهت في اليؽاه الخاؿ و جمىحن الجمعُاث العمىمُت مً مماسظت دوس هاجح ًمع
مجالغ بداسة الؽشواث في مىلع معاءلت عىذ اللضوم ،و العمل على بلضام الؽشواث بخىبُم مفهىم
خىهمت الؽشواث بها ،و ما ًشجبي بزلً مً كُام الذوٌ بةـذاس العذًذ مً الدؽشَعاث و اللىاهحن على
اعخباس ؤن مىلىع الخىهمت ٌعخمذ على عذد مً اللىاهحن و ًترجب على رلً ؤن ًيىن ؤلاواس اللاهىوي
للذولت َى الزي ًدمي اليؽاه الاكخفادي بها و ًممً الجذًت و ًدفش مٍاَش الاظخغالٌ و الفعاد
هما ال ًمىً ججاَل العىامل الخعلُمُت و الثلافُت و ؤلاعالمُت ألنها جخلم الىىاحي العلىهُت اللادسة
على هؽف وظاثل الفعاد و مداسبخه.
و اهدعبذ خىهمت الؽشواث ؤَمُت هبحرة خاـت بالذوٌ الىامُت هٍشا لمعف الىٍام اللاهىوي بها و
الزي ال ًمىً معه بحشاء جىفُز العلىد و خل اإلاىاصعاث بىشٍلت فعالت ،هما ؤن لعف هىعُت
اإلاعلىماث جادي بلى مىع ؤلاؼشاف و الشكابت و ٌعمل على اهدؽاس الفعاد و اوعذام الثلت.
و ًادي بجباع اإلابادت العلُمت لخىهمت الؽشواث بلى خلم الاخخُاواث الالصمت لذ الفعاد و ظىء
ؤلاداسة ،مع حشجُع الؽفافُت في الخُاة الاكخفادًت و ميافدت ملاومت اإلااظعاث لإلـالح ،و كذ ؤدث
ألاصمت اإلاالُت بلى اجخار هٍشة عملُت حُذة عً هُفُت اظخخذام خىهمت الؽشواث الجُذة إلاىع اهدؽاس و
جفص ي الفعاد اإلاالي و ؤلاداسي و ججىب ألاصماث اإلاالُت اللادمت و ًشحع رلً بلى ؤن خىهمت الؽشواث
لِعذ مجشد ش يء ؤخالقي حُذ هلىم بعمله فلي ،بل بن خىهمت الؽشواث مفُذة إلايؽأث ألاعماٌ ،مً
زم فةن الؽشواث ال ًيبغي لها ؤن جيخٍش ختى جفشك عليها الخيىمت معاًحر معُىت لخىبُلها بل ًخعحن
عليها اإلابادسة بليها ،و ختى ًخم جىبُم كىاعذ الخىهمت وجدلُم ؤَذافها بؽيل فعاٌ البذ مً جىافش آلاحي 8
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حىد َُيل جىٍُمي ًدذد الىاحباث واإلاعاولُاث في الؽشهت بؽيل دكُم ومخىاصن.جىفحر هٍم مداظبُت ومالُت فعالت جممً حؽغُل عملُت اجخار اللشاس ؤلاداسي بىفاءة عالُت.بًجاد مذوهت ؤخالق ؤو مُثاق ؼشف ًخمحز بالجزاَت واإلاىلىعُت.جىفحر بِئت اكخفادًت واحخماعُت وكاهىهُت جخفف بيل ملىماث الىفاءة و الفذق والعذالت.الالتزام باإلاعاًحر الذولُت للمداظبت والخذكُم لممان عملُت اإلالاسهت وجدلُم الشكابت وحعهُلها( .فُفلمدمىد الؽىاوسة)9117 ،
بن خىهمت الؽشواث الجُذة في ؼيل ؤلاففاح عً اإلاعلىماث اإلاالُت ًمىً لها ؤن حعمل على جخفُن
جيلفت سؤط ماٌ اإلايؽإة هما ؤن خىهمت الؽشواث الجُذة حعاعذ على حزب الاظدثماساث ظىاء ألاحىبُت
ؤم اإلادلُت  ،و حعاعذ في الخذ مً َشوب سئوط ألامىاٌ ،و ميافدت الفعاد الزي ًذسن ول فشد آلان
مذي ما ًمثله مً بعاكت للىمى ،و ما لم ًخمىً اإلاعدثمشون مً الخفىٌ على ما ًممً لهم عاثذا على
اظدثماساتهم فةن الخمىٍل لً ًخذفم بلى اإلايؽأث ،و بذون الخذفلاث اإلاالُت لً ًمىً جدلُم ؤلامياهاث
الياملت لىمى اإلايؽإة و بخذي الفىاثذ الىبري التي جيؽا مً جدعحن خىهمت الؽشواث هي اصدًاد بجاخت
الخمىٍل و بمياهُت الخفىٌ على مفادس ؤسخق للخمىٍل و َى ما ًضٍذ مً ؤَمُت الخىهمت بؽيل خاؿ
بالذوٌ الىامُت.
.6الخاجمت8
حعخبر ٌاَشة الفعاد اإلاالي و ؤلاداسي مً الٍىاَش الخىحرة التي جىاحه حمُع الذوٌ و خاـت الىامُت
منها و لها جإزحر هبحر على الخىمُت الؽاملت و الاظخلشاس العُاس ي و الاحخماعي و الاكخفادي بها ،و اجفلذ
حل دساظاث الخىمُت الاكخفادًت ؤهه ال جىمُت بذون ميافدت الفعاد ،فالفعاد يهذس الفاثن
الاكخفادي الزي ًمىً جخفُفه للخىمُت بؽليها الاكخفادي والاحخماعي ،وكذ محزث َزٍ الذساظاث
بحن فعاد الفلش الزي ًادي بلى بعادة جىصَع الذخىٌ لىىه ًدىٌ دون الاظخخذام ألامثل للمىاسد
الاكخفادًت ،وفعاد الىخبت العُاظُت الزي يهشب حضء هبحر مً الفاثن الاكخفادي والثروة اللىمُت
ً
ً ً
بلى الخاسج ،وٍخىلب الىىع ألاوٌ جدعِىا عاما وملمىظا في ألاحىس ،بِىما ًخىلب الىىعحن ألاوٌ والثاوي
خلم حهاث سكابُت راث ظلىاث واظعت إلالاومخه ،و َزا مً خالٌ دعم البيُت الدؽشَعُت اإلاعاولت عً
بـذاس الدؽشَعاث واللىاثذ الخىفُزًت ؤو حعذًل مىادَا ،و ألاخز بمبادت الخىهمت بغشك سفع معخىٍاث
ِ
باإلاعاًحر والمىابي ،ومداظبت
الؽفافُت وؤلاففاح ،وبوؽاء حهاص بؼشافي وسكابي للخإهذ مً الالتزام
ِ
اإلاخالفحن لخلً المىابي.
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و كذ جىـلذ َزٍ الذساظت على حملت مً الىخاثج ؤَمها8
لشوسة ولع ظُاظاث فعالت و ميعلت إلايافدت الفعاد و جىفُزَا و جشظُخها بمخخلف الىظاثل التيجشاَا ول دولت مىاظبت و التي تهذف بلى8
 ججعُذ مبادت ظُادة اللاهىن.
 حعضٍض مؽاسهت اإلاجخمع.
 خعً بداسة الؽاون و اإلامخلياث العمىمُت.
 بسظاء كىاعذ الجزاَت و الؽفافُت و اإلاعاءلت.
جلىم خىهمت الؽشواث على مجمىعت مً اإلابادت ؤَمها َى مبذؤ ؤلاففاح و الؽفافُت و َى الخإهُذعلى لشوسة ؤلاففاح الذكُم و في الخىكُذ اإلاىاظب عً وافت ألامىس اإلاادًت اإلاخعللت باإلااظعت و
عشلها بؽيل عادٌ لجمُع اإلاخعاملحن مع اإلااظعت.
حعذ الخىهمت مً ؤَم العملُاث المشوسٍت و الالصمت لخعً عمل الؽشواث و مداسبت الفعاد بؽتىؤهىاعه و جىُذ هضاَت ؤلاداسة فيها ،و هزلً للىفاء بااللتزاماث و الخعهذاث و لممان جدلُم الؽشواث
ؤَذافها و بؽيل كاهىوي و اكخفادي ظلُم.
حعمل الخىهمت على ميافدت الفعاد اإلاالي و ؤلاداسي و جدذ مً َشوب سئوط ألامىاٌ و بجاخت الخمىٍل وحزب الاظدثماساث و خفن جيلفت سؤط اإلااٌ و َى ما ًضٍذ مً ؤَمُت الخىهمت بؽيل خاؿ باليعبت
للذوٌ الىامُت ،بر حعخمذ الخىهمت بؽيل هبحر على الخعاون بحن الخيىمت و اللىاع العام و الخاؿ و
اإلااظعاث اإلاالُت و اإلافشفُت لخلم هٍم جىافعُت في ظىق خش ًلىم على ؤظاط مً اللاهىن و حعضٍض
اللذسة الخىافعُت للؽشواث و ججعل الذولت ؤهثر حزبا لالظدثماس ألاحىبي و جدلم جيامال مع ألاظىاق.
ًادي بجباع اإلابادت العلُمت للخىهمت الؽشواث بلى اجخار الاخخُاواث الالصمت لذ الفعاد و ظىءؤلاداسة مع حشجُع الؽفافُت في الخُاة الاكخفادًت و ميافدت ملاومت اإلااظعاث لإلـالح.
جخىلب الخىهمت الجُذة و الفعالت في مىاحهت الفعاد اإلاالي و ؤلاداسي هٍام و حؽشَعاث العىق و بِئتكاهىهُت جىفل جىفُز العلىد و ـُاهت خلىق اإلالىُت و جىحُه الاَخمام هدى بوؽاء اإلااظعاث و
الدؽشَعاث العُاظُت و الاكخفادًت التي جدىاظب مع الاخخُاحاث الخاـت بالذوٌ الىامُت و لِغ فلي
هلل همارج هاجخت في الذوٌ اإلاخلذمت.
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ملخص:
اعجٌؼث هظه الىعنت البدشُت التي ظمػذ في ػُاتها وانؼ و ؤزغ ماشغاث الخايمُت الغشُضة
يإصاة إلاٍاقدت الكؿاص بصكتها مخؿيراث مكؿغة للمخؿير اإلاؿخجُب و اإلاخمشل في ظاهغة الىمى الانخصاصي
و طلَ مً زالُ صعاؾت نُاؾُت انخصاصًت شملذ غُيخين مً الضوُ ( مخهضمت  -هامُت) غلى ؾبُل
اإلاهاعهت بُنهما في مجاُ ألازغ اإلاترجب غً جؼبُو هظه آلالُاث في مٍاقدت الكؿاص و اوػٍاؾاتها اإلاباشغة
غلى الىمى و الخىمُت الانخصاصًت و طلَ للكترة اإلامخضة مً ،2016-1996خُض اؾدىضث هظه الضعاؾت
غلى قغطُت ان الىمى الانخصاصي يػامل جابؼ ًؼٍض و ًخؼىع ًلما جدؿيذ ماشغاجه زاصت ما حػلو الامغ
بؿُاؾت الخٌم الجُض ،و التي حػٌؿها غضة آلُاث اهما ماشغ مغانبت و مٍاقدت الكؿاص و ؾُاصة و
خٌم الهاهىن و الاؾخهغاع الؿُاس ي ،و لبلىؽ هدُجت الكغض و هضف الضعاؾت اغخمضها غلى بُاهاث
اظمالي الىاجج اإلادلي باألؾػاع الشابخت للضوالع ألامغٍٍي لؿىت  ،2010يمخؿير جابؼ و مهُاؽ للىمى
الانخصاصي لضوُ الػُيخين ،و غلى زالر ماشغاث ؤؾاؾُت للخٌم الغاشض ( مٍاقدت الكؿاص ،الاؾخهغاع
الؿُاس ي ،اإلاؿاءلت) يمخؿيراث مؿخهلت ،و طلَ باؾخسضام هماطط الؿالؾل الؼمىُت اإلاهؼػُت (
) ،Panelبضءا بالخدلُل الؿايً و صعاؾت الىماطط الشالزت اإلاخػلهت به )  ( PRM / FEM / REMزم اإلاهاعهت
بُنها للخصىُ غلى ؤقظل همىطط ؾايً لهظه الضعاؾت .يما زلصذ الىخاثج بلى مشالُت همىطط الخإزيراث
الشابخت  FEMفي غُىت الضولت الىامُت و همىطط الخإزيراث الػشىاثُت  REMفي غُىت الضوُ اإلاخهضمت،
و هي غالنت نصيرة ألاظل بين غامل الكؿاص يماشغ الخٌم الجُض و الىمى الانخصاصي.
* اإلاالل اإلاغؾل:ط.د /عبدالباري عياض  ،ؤلاًمُل aiadabdelbari@gmail.com :
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– FEM  الكؿاص – الخٌم الجُض – باهل – همىطط الخإزيراث الشابخت-  الىمى:الكلماث املفخاخيت
G30,F43:JEL جصييف
Abstract:
In this study, was focused on reality and the impact of good
governance indicators as an anti-corruption tool, And that as explanatory
variables for the responder variable Which is the phenomenon of economic
growth ; through the study of economic standard, including two samples of
countries (developed , prosperity) for comparison, It based on the
assumption, that economic growth as a dependent factor is increasing and
developing whenever its indicators are better , especially if related to the
good governance policy Which are reflected by several mechanisms, the
most important: indicator of control , anti-corruption sovereignty , the rule
of law and political stability. To achieve the result of the hypothesis and the
objective of the study, We relied on GDP with constant prices for the US
dollar in 2010 as continues variable and measure of the economic growth
of the two sample countries, and three basic indicators of good governance
(anti-corruption, political stability, accountability) as independent
variables. Using the time series models (panel), starting with static analysis
and studying the three models related to (PRM/FEM/REM) then comparing
them to obtain the best still model that represents this study
The result ended with the idealism of the fixed effect model in the
developed country sample and the random effects model (REM) in the
sample of prosperity states, which is short-term relationship between the
factor of corruption as the indicator of rational governance and economic
growth.
Keywords: growth-corruption-good governance- panel- FEM fixed effect
modelJel Classification Codes: G30,F43
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 .1مقدمت:
بن مصؼلح الضولت الخضًشت ًؼغح الُىم و بشضة زاصت في الضوُ الىامُت ،إلاا له مً مكاهُم و
ؤبػاص انخصاصًت و ؾُاؾُت و اظخماغُت ،قمكهىم الضولت الخضًشت مغجبؽ ؤؾاؾا بخضزل الضولت في
ظمُؼ اليشاػاث زاصت الانخصاصًت منهاً ،ىن ؤلاصاعة الػمىمُت ( او الخٍىمت) غىن مً ألاغىان
الانخصاصًين ،ؾىاء ًان الخضزل مباشغ او ؾير مباشغ في بػاع جدهُو اهضاف الؿُاؾت الانخصاصًت
الٍلُت و مً مجملها الىمى الانخصاصي مشل ما وضخه اإلاكٌغ الانخصاصي ًالضوع في ما ٌػغف باإلاغبؼ
السخغي الظي وطؼ غىصغ الىمى الانخصاصي يهؼب مهم.
خُض ان غضًض الضوُ زاصت الىامُت منها اهخهجذ مجمىغت مً الؿُاؾاث ؤلاصالخُت في الجاهب
الانخصاصي و الؿُاس ي و الاظخماعي ًالهُام بترشُض الاهكام الػام و الغقؼ مً اإلاىاعص الجباثُت و صقؼ
عجلت الصاصعاث و الخض مً الؼلب الاظخماعي غً ػغٍو جسكُع الىاعصاث و مداولت اصالح الهؼاع
الػام و الخض مً الكهغ و البؼالت و اصالح هُاًل الضولت زاصت الدشغَػُت منها و الخمًٌ مً اوشاء
صولت الهاهىن ،و هظا غً ػغٍو ؾُاؾت الخضزل في مٍُاهيزماث عجلت الانخصاص و الؿُاؾت و اإلاخمشلت
ؤؾاؾا في آلُاث الخٌم الجُض ؤو ما ٌػغف بالخايمُت الغشُضة.
هظه الؿُاؾت و التي جمـ غضة ظىاهب ؤهمها مٍاقدت الكؿاص بٍل ؤهىاغه و الظي ٌػخبر مً بين
اإلاشاًل الٌبري التي حػاهيها ظمُؼ الضوُ ،باإلطاقت الى الهظاء غلى ؤلاعهاب و جدهُو الاؾخهغاع مؼ
جمٌين قػالُت ألاػغ الهاهىهُت و نىة الخٍىمت .......و ؾيرها.
ان الخدٌم في هظه الؿُاؾت و الخمًٌ منها ًدُذ للضولت مىار اؾدشماعي و ظى مالثم لبىاء صولت طاث
ؾُاصة ناهىهُت و انخصاصًت و اظخماغُت نىٍت جظػها في مصل الضوُ اإلاخىاػهت غلى ألانل ،ؾير ان
مػظم الضوُ الىامُت وعؾم الجهىص اإلابظولت في طلَ الا انها ال جؼاُ بػُضة ًل البػض غً جدهُو
ألاهضاف اإلاؿؼغة و اإلايشىصة زاصت ما حػلو الامغ بإصاء انخصاصي ًدضر جىمُت خهُهُت ،خُض جؼلب
ألامغ البدض في ػبُػت الىظام الانخصاصي والاظخماعي والؿُاس ي ويُكُت غمله قإصبدذ ػغٍهت وؤؾلىب
الخٌم في نكص الاتهام هظغا إلاا آلذ بلُه هخاثج ؾُاؾاث الخىمُت الانخصاصًت في هظه البلضان.
.1.1أهميت الدراشت
جٌمً ؤهمُت الضعاؾت في ظىهغ مىطىع الكؿاص الانخصاصي و غالنخه بالخٌم الغاشض مً اظل
جدهُو الخىمُت ،بط ٌػخبر هظا اإلاىطىع خضًض الؿاغت غلى اإلاؿخىي الضولي ؤو ؤلانلُمي و ختى اإلادلي
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الىػني ،و هى ما ًظهغ ظلُا مً زالُ الضعاؾاث و البدىر الػلمُت الجامػُت و يظا جهاعٍغ الخىمُت
الضولُت.
بط ًترجب غً قهم ؤبػاص هظا اإلاىطىع في جٍىًٍ هظغة شاملت للخصىع الخىمىي الىاظب ججؿُضه وقو
الخاظت الى ججضًض ألاقٍاع و التزوص بإصواث الخدلُل الالػمت.
لظلَ جبرػ ؤهمُت الضعاؾت في :
ً ىن الكؿاص الانخصاصي ؤخض ؤهم ماشغاث ألاػماث الانخصاصًت لضي غضًض الضوُ.
 مػغقت ػبُػت الػالنت بين الخٌم الغاشض و الىمى الانخصاصي.
 مٍاقدت الكؿاص جخإحى مً الخؼبُو الجُض لؿُاؾت الخايمُت الغشُضة.
 الىنىف غلى مضي مؿاهمت آلُاث الخٌم الغشُض يماشغ هام للىمى الانخصاصي في الغقؼ مً
اظمالي الىاجج اإلادلي و نضعجه غلى مٍاقدت الكؿاص.
 اعجباغ الخىمُت اإلادلُت بػىاصغ الخٌم الجُض (الخٌم الغشُض).
.2.1أهداف الدراشت
حػخبر هظه الضعاؾت يؿيرها ،لها اهضاف ظىهغٍت حؿمى الى الىصىُ اليها ،اط هبرػ ؤهمها في الاحي:
 جبُان الخٌم الغاشض ظهىعه ،زصاثصه ،ويظا اؾؿه الىظغٍت.
 حػغٍل الكؿاص الانخصاصي ،مظاهغه ،مؿبباجه ،و آزاعه.
 الىلىط الى ػبُػت الػالنت بين الخٌم الغاشض و الخىمُت و مٍاقدت الكؿاص.
 آلُاث ججؿُض الخٌم الغاشض مً زالُ صعاؾت خالت الػُيخين.
 ابغاػ الغهاهاث الجضًضة مً زالُ الخٌم الغاشض و جدضًاث الخىمُت اإلادلُت.
 الخدهو مً ان الخٌم الغاشض ًمٌىه جكؿير الىمى الانخصاصي.
.3.1إشكاليت الدراشت
ان الػضًض مً الىظغٍاث الانخصاصًت جىاولذ وبشٍل يبير مىطىع ماشغاث الىمى الانخصاصي بؿُت
طبؽ و جكؿير آلُاجه اهؼالنا مً اإلاخؿيراث و الػىامل اإلاازغة قُه ،قإؾلب الضعاؾاث عيؼث غلى
الػىامل الخاعظُت في خين عيؼ البػع غلى باقي الػىامل الضازلُت.
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و مً بين اإلااشغاث الخضًشت للىمى هجض آلُاث الخٌم الغاشض و صوعها في مٍاقدت الكؿاص و جدهُو
الخىمُت ،قهض ؾػذ مػظم الضوُ بلى اهتهاط ؾُاؾت الخٌم الجُض مً ؤظل جؼىٍو مشٍل الكؿاص
الانخصاصي و اإلاض ي نضما هدى جىمُت مؿخضامت.
و اهؼالنا مما جهضم قان هظه الضعاؾت حؿخىظب مىا مداولت ؤلاظابت غلى ؤلاشٍالُت الهاثمت و التي جىص
غلى:
هل ًمكً آللياث الحكم الراشد ان جكىن أداة فاعلت في مكافدت الفصاد و جدقيق همى اقخصادي؟
ًهىصها هظا الاشٍاُ الى ػغح الدؿائالث الكغغُت اإلاىالُت:
 هل ًٌمً مشٍل الهظاء غلى الكؿاء الانخصاصي في جؼبُو آلُاث الخٌم الجُض؟
 هل إلاػاًير الخٌم الغاشض جإزير غلى اظمالي الىاجج اإلادلي يمهُاؽ للىمى الانخصاصي؟
 هل هىاى غالنت جغابؼُت بين آلُاث الخٌم الغشُض و الىمى الانخصاصي؟
 هل ًمًٌ ان ًٍىن للخٌم الغاشض قػالُت بًجابُت في جدهُو الخىمُت اإلادلُت اإلاؿخضامت؟
.4.1فرطياث البدث
 مػاًير الخٌم الغاشض جإزغ غلى الخىمُت.
 جىظض غالنت جغابؼُت ػىٍلت الاظل بين آلُاث الخٌم الغاشض و الىمى الانخصاصي.
 هىاى قػالُت بًجابُت للخٌم الغاشض في جدهُو الخىمُت و مداعبت الكؿاص الانخصاصي
.5.1هيكل الدراشت
لهض جم جهؿُم البدض الى ظاهبين ؤولهما هظغي جظمً مغاظػت لؤلصبُاث الانخصاصًت لٍل مً الىمى
الانخصاصي و الخٌم الغاشض و الكؿاص الانخصاصي و الػالنت الترابؼُت بُنهم.
ؤما الجاهب الشاوي و هى الجاهب الخؼبُهي قهض زصص للضعاؾت الهُاؾُت اإلاخػلهت بخؼبُو ؾُاؾت
الخٌم الغاشض يإصاة إلاٍاقدت الكؿاص و ؤزغها غلى الىمى الانخصاصي لػُيخين مً الضوُ ،حػلو ألامغ
بالضوُ اإلاخهضمت و الىامُت مً ؤظل اخضار مهاعهت بُنهما ،و مالخظت هخاثج جؼبُو الؿُاؾخين و طلَ
للكترة مً  1996الى ؾاًت .2016
خُض جم الاغخماص غلى هماطط الؿالؾل الؼمىُت اإلاهؼػُت واإلاػغقت بالباهل ) (Panelألنها جخميز وجخكىم
غلى جدلُل البُاهاث اإلاهؼػُت او الؿالؾل الؼمىُت مىكغصة ،الن مىهج الباهل ًإزظ بػين الاغخباع الازاع
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الكغصًت الخاصت بٍل صولت مً الضوُ ،يما ًمٌىىا مغاغاة آلازاع الؼمىُت ) (Time Effectsاإلاشتريت بين
الضوُ و التي جخؿير غبر الؼمً مشل الخؼىع الخٌىىلىجي حؿير الؿُاؾاث الانخصاصًت و الخجاعٍت و ؾيرها.
وفي نهاًت البدض وبػض مىانشت الىخاثج اهخهى بىا الامغ بلى زاجمت غامت شملذ هخاثج الضعاؾت ازمغث ظملت
مً الخىصُاث و اإلاهترخاث.
 .2الخأصيل الىظري للحكم الراشد
ٌػىص بغوػ مكهىم الخٌم الغاشض الى غضًض ألاؾباب الػلمُت و الىظغٍت ،قهى ٌػخبر اوػٍاؽ
لخؼىعاث خضزذ في ػبُػت صوع الخٍىمت مً ظهت و اإلاىهجُت الاًاصًمُت مً ظهت ؤزغي .قهض ػغح هظا
اإلاكهىم في ؾُاناث انخصاصًت ،ؾُاؾُت و زهاقُت مؼ جإزغه بمػؼُاث ؤزغي مدلُت و صولُت (ؾلىي
الشػغاوي ظمػت و ازغون ،2001 ،صكدت  ،)4خُض اؾخسضم مكهىم الخٌم الغاشض (الصالح)
 ،Good Governanceمىظ خىالي غهضًً مً الؼمً مً نبل ماؾؿاث ألامم اإلاخدضة إلغؼاء خٌم
نُمي غلى اليشاػاث الؿُاؾُت اإلاماعؾت في بصاعة شاون اإلاجخمػاث طاث الاججاه الخىمىي الخؼىعي.
قظهىع مكهىم الخٌم الغاشض ًان هدُجت غىامل غضًضة مسخلكت منها الؿُاؾُت و الانخصاصًت و
الاظخماغُت و التي هظيغ منها غلى ؾبُل اإلاشاُ ال الخصغ:
 ؾُاب صوع اإلاىاػً و مكهىم اإلاىاػىت.
 طػل بصاعة الخٌم في اإلاىاػو الػغبُت (الخهغٍغ غً الخىمُت في الشغم ألاوؾؽ و شماُ
اقغٍهُا ،صكدت )7
 ؾُاصة همؽ الضولت الامىُت (زلضون خؿً الىهُب ،1991 ،،الصكداث )195-188
 ؾُاصة همؽ الضولت الغَػُت )(Lant Pritchelt et Daniel Kaufman,, 1998, pp. 26-27
 قشل الضولت وعجؼها ان جٍىن اإلادغى الغثِس ي للخىمُت.
 الاهكجاع الؿٍاوي (بىمضًً ػاشمت)2008 ،،
.1.2حعريف الحكم الراشد


حعريف ألامم املخددة :حؿخسضم ألامم اإلاخدضة حػغٍل الخٌم الصالح مىظ غهضًً

مً الؼمً إلغؼاء خٌم نُمي إلاماعؾت الؿلؼت الؿُاؾُت في بصاعة شاون اإلاجخمؼ باججاه جؼىعي،
يما خضص البرهامج ؤلاهماجي لؿىت  1997مكهىم الخٌم الغاشض بإهه مماعؾت الؿلؼت الانخصاصًت و
الؿُاؾُت و الاصاعٍت إلصاعة شاون الضولت غلى ًاقت اإلاؿخىٍاث ،و هى ٌشمل آلالُاث و الاظغاءاث و
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اإلااؾؿاث التي ٌػبر مً زاللها اإلاىاػىىن و اإلاجمىغاث غً مصالخهم و ًماعؾىن خهىنهم
الهاهىهُت و ًىقىن بالتزاماتهم و ًدلىن زالقاتهم غً ػغٍو نبىلهم للىؾاػت ( United Nations
)1997 ،Development Programme
-

حعريف البىك الدولي:

ٌػخبر البىَ الضولي صاخب اإلاباصعة ألاولى في ػغح مصؼلح " ؤؾلىب الخٌم " وطلَ غام  1989غً
صعاؾت له غً ألاػمت الانخصاصًت في بقغٍهُا ،ونض غغف البىَ اإلاصؼلح حػغٍكا غاما غلى ؤهه:
مماعؾت الؿلؼت الؿُاؾُت إلصاعة شاون الضولت ) ،( The .World Bank,, 1989, pp. 60-61لُخم
جؼىٍغه مً ػغف هكـ الهُئت لُصبذ ؤؾلىب مماعؾت الهىة في بصاعة اإلاىاعص الانخصاصًت و الاظخماغُت
للضولت مً ؤظل الخىمُت (قالح ؤمُىت ،2011 ،صكدت )42
-

حعريف خصب جقرير الخىميت إلاوصاهيت العربيت :2002

غغف جهغٍغ الخىمُت ؤلاوؿاهُت الػغبُت الخٌم الغاشض بإهه الخٌم الظي ًضغم و ٌػؼػ مً عقاهُت
الاوؿان ،يما ًهىم غلى جىؾُؼ نضعاث البشغ و زُاعاتهم و قغصهم و خغٍاتهم الانخصاصًت و الاظخماغُت
و الؿُاؾُت يما ٌؿعى الى جمشُل الشػب جمشُال ًامال.
.2.2أبعاد وفىاعل الحكم الراشد
 .1.2.2أبعاد الحكم الراشد
 البعد الصياس ي :و هى البػض اإلاغجبؽ بؼبُػت الؿلؼت الؿُاؾُت و شغغُت جمشُلها. البعد الاقخصادي و الاحخماعي :و هى مغجبؽ بؼبُػت بيُت اإلاجخمؼ اإلاضوي ومضي اؾخهاللُخه غًالضولت مً ظهت ،وػبُػت الؿُاؾاث الػامت في اإلاجالين الانخصاصي والاظخماعي وجإزيرها في اإلاىاػىين مً
خُض الكهغ وهىغُت الخُاة مً ظهت زاهُت ،ويظا غالنتها مؼ الانخصاصًاث الخاعظُت واإلاجخمػاث ألازغي
مً ظهت زالشت (بً مغػوم غىترة و زلُل بً غلي ،2010 ،صكدت )57
 البعد الخقني :و هى ًسص غمل ؤلاصاعة الػامت و مضي يكاءتها و قػالُتها. البعد القاهىوي :و هى اإلاخػلو بؿُاصة الهاهىن و مداعبت الكؿاص و اؾخهاللُت الهظاء و امًاإلاؿدشمغًٍ (غلي بً ًحي غبض الهاصع و نضًض غبض الهاصع ،2015 ،صكدت )4
 .2.2.2فىاعل الحكم الراشد
واإلاغاص بها هىا هى اإلااؾؿاث اإلاٍىهت للخٌم الغاشض او غىاصغه واإلاخمشلت في الضولت والهؼاع
الخاص و اإلاجخمؼ اإلاضوي و نض ؤوًلذ لٍل ػغف مهامه اإلاؿىضة الُه مً اظل الىصىُ الى مؿخىٍاث
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مخهضمت مً الىمى غً ػغٍو جكػُل آلُاث الخٌم الغشُض و طلَ خؿب صوع ًل ماؾؿت (الضولت،
الهؼاع الخاص ،اإلاجخمؼ اإلاضوي).
.3.2معاًير قياس الحكم الراشد وآلياجه
ان حػضص مكاهُم الخٌم الغاشض بين الجهاث اإلاسخلكت ظػل مً مػاًيره و آلُاجه جدباًً بدؿب
اهضاقه  .وهظغا ألن اإلاصؼلح الخٌم الغاشض مغجبؽ بخؼبُهاث kauffmannو آزغون في البىَ الضولي ،و
الظي خضص ػغم نُاؾه بؿخت مػاًير و التي اغخبرث يمباصت للخٌم الغاشض  ،وهي غلى الىدى الخالي( :مدمض
العجلىوي ،2013 ،صكدت )5
 ابداء الرأي و املصاءلت ) ً :(Voice and Accountability / VAهِـ هظا اإلاػُاع مضي نضعة
مىاػني بلض ما غلى اإلاشاعيت في اهخساب خٍىمتهم ،ويظلَ خغٍت الخػبير ،وخغٍت جٍىًٍ
الجمػُاث ،وخغٍت وؾاثل ؤلاغالم.
 الاشخقرار الصياس ي و غياب العىف(

Political Stability and Absence of

ً )Violence/Terrorism/PSهِـ هظا اإلاػُاع اخخماُ ػغؼغت اؾخهغاع الخٍىمت بىؾاثل ؾير
صؾخىعٍت ؤو غً ػغٍو الػىل بما في طلَ ؤلاعهاب.
 فعاليت الحكىمت (ً :)Government Effectiveness / GEهِـ هظا اإلاػُاع هىغُت الخضماث
الػامت ،ونضعة ظهاػ الخضمت اإلاضهُت واؾخهالله غً الظؿىغ الؿُاؾُت ،وهىغُت وطؼ
الؿُاؾاث و مضي مصضانُت الخٍىمت و التزامها بدىكُظ جلَ الؿُاؾاث.
 هىعيت ألاطر الخىظيميت ( :)Regulatory Quality / RQوهي نضعة الخٍىمت غلى وطؼ و جىظُم
ؾُاؾاث ؾلُمت جدُذ جىمُت الهؼاع الخاص وحؿاغض غلى طلَ ،وٍخم طلَ بتهُئت بِئت مىاؾبت
لؤلغماُ والهظاء غلى ؤهم الهُىص الغثِؿت التي جىاظه الشغًاث.
 شيادة وخكم القاهىن ( :)Rule of Law / RLوهى ًهِـ مضي اؾخهاللُت ؤظهؼة الغنابت غلى
الؿلؼت الخىكُظًت في مباشغتها إلاهامها و اخترام خهىم الاوؿان.
 مراقبت و مكافدت الفصاد (ً :)Control of Corruption / CCهخض ي وظىص حشغَػاث و
نىاهين حػمل غلى عصع و مػانبت ًل مغجٌبي ظغاثم الكؿاص و الؿؼى غلى اإلااُ الػام ،قظال
غً صوع اإلاجخمؼ اإلاضوي و نؼاع الاغالم في الٌشل غً مىاػً الكؿاص.
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.3الخأصيل الىظري لظاهرة الفصاد
 .1.3مفهىم الفصاد بن حػضص الؼواًا اإلاىظىع منها للكؿاص ظػل مً حػغٍكه الخػضص و الخباًً خُض
هظيغ منها ( :وػاعة الخىمُت ؤلاصاعٍت ،1995 ،صكدت )1
 الكؿاص هى الاؾخؿالُ الس يء للىظُكت الػامت ؤو الغؾمُت مً اظل جدهُو اإلاصلخت الخاصت
) ،(www.worldbank .orgو هى حػغٍل زص به البىَ الضولي ظاهغة الكؿاص.
 الكؿاص اهدغاف ؤزالقي لبػع اإلاؿاولين الػمىمُين ).(Vito Tamzi, 1993, pp. 559-591
 الكؿاص هى بُؼ ؤمالى الضولت بىاؾؼت اإلاؿاولين الخٍىمُين لخدهُو اإلاصالح الصخصُت (Paol
)ٌ ( ،Mamro, 1997, pp. 3-4ػني بؾاءة اؾخػماُ الؿلؼت لخدهُو مٌؿب زاص).
 الكؿاص ؾلىى بيرونغاػي مىدغفٌ ،ؿتهضف جدهُو مىاقؼ طاجُت بؼغٍهت ؾير مشغوغت و
بضون وظه خو.
 الكؿاص هى اؾخسضام اإلاىصب الخٍىمي لخدهُو مٍاؾب زاصت ،و جىضعط قُه الغشىة و
الابتزاػ و الىصب و الاخخُاُ و الازخالؽ.
 غغف " هُىدىجخىن" الكؿاص غلى ؤهه ؤخض اإلاػاًير الضالت غلى ؾُاب اإلااؾؿت الؿُاؾُت
الكػالت التي شهضها غصغها الخالي ،و غلُه قةن الكؿاص لِـ هدُجت الهدغاف الؿلىى غً
ألاهماغ الؿلىيُت اإلاهبىلت قدؿب ،بل بهه هدُجت الهدغاف ألاغغاف و الهُم طاتها غً ؤهماغ
الؿلىى الهاثمت و اإلاػهىصة.
ً غاص بمصؼلح الكؿاص ؤلاشاعة بلى ظغاثم الاججاع بالىظُكت الػامت ؤو الخػضي غلى اإلااُ الػام.
 غغف " ؤوؾترقُلض" الكؿاص غلى ؤهه جلَ ألاغماُ التي ًماعؾها ؤقغاص مً زاعط الجهاػ
الخٍىمي ،حػىص بالكاثضة غلى اإلاىظل الػام مً زالُ ؾماخه لهم بالتهغب مً الهىاهين و
الؿُاؾاث ،ؾىاء باؾخدضار نىاهين ظضًضة ؤو بةلؿاء نىاهين ناثمت جمٌنهم مً جدهُو
مٍاؾب مباشغة و قىعٍت.
 غغف ( Caidenصالح الضًً قهمي ،1994 ،صكدت  )44الكؿاص بإهه " ؾلىى ()behavior
ًىدغف غً الىاظباث الغؾمُت للمىصب الػام لخدهُو مٍاؾب شخصُت ماصًت ؤو مػىىٍت".
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.2.3أهىاع الفصاد :مً زالُ الضعاؾاث الػضًضة التي جىاولذ مىاطُؼ الكؿاص و الخػاعٍل اإلاسخلكت
التي زص بها ،قإهىاغه يشيرة و مخىىغت بدؿب مػاًير الضعاؾت ،قػلى ؾبُل اإلاشاُ نؿم بػظهم
الكؿاص بلى هىغين( :مدمض الهغٍىحي ،2001 ،صكدت )38
 الفصاد الصغير) :(Petty Corruptionؤؾلب اإلاماعؾين لهظا الىىع هم صؿاع اإلاىظكين ،ؤو ؤصخاب
الضزىُ اإلاخضهُت ،خُض ًخم اللجىء بلى مماعؾت بػع مظاهغ الكؿاص ًالغشىة ؤو ازخالؽ مبلـ
بؿُؽ لخؿؼُت بػع الخٍالُل اإلاػِشُت الظغوعٍت.
 الفصاد الكبير) :(Grand Corruptionهى هاجج غً يباع اإلاىظكين ؤو الؿُاؾُين و ًخميز هظا الىىع
بطخامت جٍلكخه و احؿاع جإزيره غلى اإلاجخمؼ ،و لظا ٌػخبر ؤزؼغ مً الىىع ألاوُ غىض الٌشير مً
اإلاهخمين ،و مً ؤشٍاُ هظا الىىع بعؾاء الػؼاءاث غلى الشغًاث التي جضقؼ عشىة ؤيبر ،بُؼ
اإلااؾؿاث الػامت التي جملٌها الضولت بلى الهؼاع الخاص بحجت الخصخصت بإنل مً الهُمت
الخهُهُت مهابل عشىة مػُىت....
ؤما صالح الضًً قهمي (غبض اإلاجُض الخغاخشت ،2002 ،صكدت )26قهض نؿم الكؿاص بلى:
 الفصاد املادي وألادبيً :بخػض الكؿاص اإلااصي غً الجىاهب ألازالنُت ؤو الضًيُت ،بمػنى ؤن مماعؽهظا الىىع مً الكؿاص جيخكي قُه اإلاػاوي الضًيُت وألازالنُت التي جلجمه غً هظا الؿلىى ،ومً ألامشلت
غلى هظا الىىع :الغشىة والازخالؽ ،التزوٍغ ،زُاهت ألاماهت ،التهغٍب ...وؾيرها الٌشير مً ألاغماُ
اإلاسالكت لآلصاب وألازالم.
 الفصاد الىظيفي أو إلاداري :هى غباعة غً اهدغاقاث ؾلىيُت جخم مً الػاملين ججاه مىظماتهميإن ًخسلى الػاملىن غً الهُام بإصاء واظباتهم ظؼثُا ؤو ًلُا مؼ غضم بظُ اإلاخىنؼ منهم مً مجهىص،
ألامغ الظي ًازغ بضوعه غلى مؿخىي قػالُت اإلاىظمت مشل :اإلادؿىبُت ،غضم اخترام مىانُذ الػمل،
جدهُو اإلاصالح الصخصُت غلى خؿاب اإلاصالح الػامت.
 الفصاد الصياس يً :خمشل في غضم الاؾخهغاع الؿُاس ي و ههص الخغٍاث الػامت ،ألامغ الظي ًاصيبلى جمغيؼ ؾلؼت اجساط الهغاعاث في ؤًضي مػُىت مما ٌؿبب اؾخؿالُ هظه الكئت لىكىطها في ؾبُل
جدهُو مصالخها الصخصُت.
 الفصاد الاحخماعي :مً ؤمشلخه اوػضام مػنى الىظُكت وخب الػمل ،وجكص ي الالمباالة واوػضامألازالم الىظُكُت ،وغضم اخترام ؤؾغاع الػمل...........وؾيرها.
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.3.3أشكال الفصاد للكؿاص صىع و ؤشٍاُ مخػضصة جماعؽ في مسخلل هىاحي الخُاة الػملُت و هي
طاث جإزيراث مسخلكت ،يما ؤن مظاهغ الكؿاص جدىىع بدىىع مجاالتها و ألاػغاف اإلاؿاهمت قيها،
بطاقت بلى ؤن للهُم و الىصىص الهاهىهُت الؿاثضة في اإلاجخمػاث جإزيرها في اغخباع ما هى قاؾض مً
ؾيره.
و مً ؤهم ألاشٍاُ الشاجػت هظيغ ما ًلي(David Gould and Jose Amaro-Reyes, 1983, p. 27) :الغشىة
 الىاؾؼت و اؾخؿالُ الىكىط  -اإلاداباة و الخديز -التزوٍغ – الابتزاػ  -ؾىء اؾخؿالُ اإلااُ الػام والخهصير -نبىُ الهضاًا الغمؼٍت
.1.3.3أشباب جفش ي ظاهرة الفصاد
بن جكص ي ظاهغة الكؿاص لها ؤؾباب غضًضة جىؼىي جدذ الؼاوٍت اإلاىظىع منها له ،و خؿب الضعاؾاث
التي ؤظغٍذ نؿمذ ؤؾباب الكؿاص الى:
ألاشباب الاقخصادًت للفصاد خُض جمشل ؤهمها في:
 جضزل الخٍىمت في ألاوشؼت الانخصاصًت اهسكاض مؿخىٍاث ألاظىع الخٍىمُت ( خُض جىظض غالنت غٌؿُت بين مػضُ الكؿاص واإلاؿخىي اإلاىسكع لؤلظىع الخٍىمُت ،مهاعهت بالهؼاع الخاص او الصىاعي (مي قغٍض.))2001 ،
 جطخم الجهاػ ؤلاصاعي (غاصُ غبض اللؼُل ،2004 ،الصكداث ( )98-97و الظي ًيخج غىهغضم اإلاؿاواة و غضم وظىص الشكاقُت و اإلاؿاءلت ،باإلطاقت الى غضم وطؼ اإلاىاػً في صلب
اهخمام ؤلاصاعة).
 جضوي مؿخىي ألاصاء الانخصاصي ،و غضم يكاًت الضزىُ مما ًضقؼ بالبػع الؾخؿالُ هكىطهمالىظُكي.
ألاشباب الصياشيت للفصاد:
 ؾُاب اإلااؾؿاث الدشغَػُت ؤو حؿُُبها. طػل الخٍىمت (و اإلاخإحي مً الؿمىض او غضم الشكاقُت في اإلاػامالث الانخصاصًت ،نصىعالغنابت غلى ؤوشؼت الضولت......و ؾيرها).
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 طػل اإلااؾؿاث الهظاثُت ؤو بطػاقها في ظل ؾُاب الشكاقُت و اإلاؿاءلت. طػل ألاخؼاب الؿُاؾُت و ؾُاب عوح اإلاىاقؿت بُنها.ألاشباب الاحخماعيت و الثقافيت للفصاد:
 همؽ الػالناث و ألاغغاف و الىعي بين ؤقغاص اإلاجخمؼ - .حػهض الهىاهين الظغٍبُت و صػىبتقهمها.
 -نلت مػانبت اإلاكؿضًً.

 -ؾُاب الخغٍاث الضًمىنغاػُت.

 طػل ماؾؿاث اإلاجخمؼ اإلاضوي و غضم قاغلُتها..4.3آثار الفصاد بن مً بين ؤهم آلازاع اإلاترجبت غً مظاهغ الكؿاص هي الجغٍمت اإلاىظمت و
جبُع ألامىاُ و التهغب الظغٍبي و الاهدالُ الخلهي و جالش ي اإلاجخمػاث و الؿير هدى اإلاجهىُ
و ؾيرها ،قظاهغة الكؿاص لى جكشذ في مجخمؼ ما قةن آزاعه غلى الصػُضًً الانخصاصي و
الؿُاس ي مضمغة ظضا خُض(Daniel Kaufman and Cherly W.Gray, 1998, p. 8) :
 الكؿاص غاثو للخٍىمت في جىكُظ بغامجها و جدصُل بًغاصاتها الػامت ،يما ًاصي الى ظهىعانخصاص الظل او الانخصاص اإلاىاػي.
 الكؿاص ًابذ لالؾخسضام ألامشل في غضًض اإلاجاالث بالؿت ألاهمُت ًالخػلُم و البدض الػلمي. ًظػل الكؿاص مً مػضالث همى الاؾدشماعاث الخاصت وألاظىبُت ،والؾُما بطا حػمضثالخٍىمت جغى سؿغاث في اللىاثذ الخىظُمُت لهاهىن الاؾدشماع ،بؿغض ؤن ٌؿخكُض يباع
اإلاؿاولين مً الضزل ؾير اإلاشغوع.
 ٌصجؼ الكؿاص اإلاؿاولين غلى بُؼ ؤو جإظير ميشأث الهؼاع الػام بشمً بسـ. ًدؿبب الكؿاص في جضوي مؿخىي يكاءة الانخصاص وطلَ بؿبب جإزيره غلى جىػَؼ الضزلوؤلاهخاط باإلطاقت بلى الاؾتهالى.
 جغجكؼ جٍلكت عؤؽ اإلااُ غىض الشغًاث التي جىدشغ غىضها ظاهغة الغشىة ،و طلَ بؿبب بطاقتنُمت الغشىة اإلاضقىغت بلى بظمالي الخٍالُل .مما ًٍىن ؾببا في اعجكاع ألاؾػاع.
 ًؼٍض الكؿاص مً غاثض البدض غً الغَؼ مهاعهت بالػمل اإلاىخج. ٌشىه الكؿاص ألاؾىام و جسصُص اإلاىاعص. ًؼٍض الكؿاص مً الكهغ و غضم الػضالت في جىػَؼ الضزل.516
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 ًسلو الكؿاص زهاقت الكؿاص..5.3الخدابير العالحيت ملكافدت الفصاد الاقخصادي ان غالط الص يء ًبضا ؤؾاؾا مً الاغتراف
بىظىصه ،ؤي نبل ان هبدض غً الػالط ال بض مً الاغتراف بىظىص مشٍل الكؿاص ،و الىعي بأزاعه
الىزُمت التي جمـ مسخلل هىاحي الخُاة الانخصاصًت و الاظخماغُت والؿُاؾُت للمجخمؼ.
في هظا الاػاع ؾػذ غضًض الضوُ زاصت اإلاخؼىعة منها في مٍاقدت الكؿاص بإهىاغه و بٍل الؼغم ،قهض
ؤظهغث الضعاؾاث ؤن الضوُ التي اهخهجذ ؾُاؾت الخٌم الغشُض و ػبهتها غلى ايمل وظه جدصلذ غلى
هخاثج ظض بًجابُت في مجاُ مٍاقدت الكؿاص.
قألُاث الخٌم الغاشض الؿخت جدمل في ػُاتها الػالط و اإلاٍاقدت للكؿاص قلى هظغها الى مبضؤ الشكاقُت في
اإلاػامالث الىظامُت و مضي جؼبُهه ًدضص لىا مضي مداعبدىا للكؿاص الن لهما غالنت غٌؿُت و للىمى
الانخصاصي غالنت ػغٍت.
اما ماشغ اإلاؿاءلت و الظي ٌػخبر مػُاعا طابؼا لؤلصاء الخٍىمي ،و قػال جهىٍمُا للماؾؿاث بإشخاص
الهاثمين غليها غىضما ًخم مداؾبتهم مً نبل الهُئاث اإلاسىلت بظلَ عؾمُا ،ججػل مىه ماشغا بًجابُا
في الهظاء غلى الكؿاص و مداعبت بالؼغم الهاهىهُت و اإلاىظمت و اإلاىصىص غليها في الدشغَؼ.
يما ٌػخبر ماشغ ؾُاصة خٌم الهاهىن مً اهم هظه اإلااشغاث ألهه ٌػٌـ نىة الضولت و نىة الخؼبُو
الصاعم للهىاهين غلى ًل قئاث اإلاجخمؼ صون اؾخصىاء ،قهى بظلَ ًدمي اإلاخػاملين و اإلاىظمين و اإلاؿيرًً
يما ٌشض غلى ًض اإلاكؿضًً ،يما ٌؿاغض في غملُت الاؾخهغاع الؿُاس ي ،و بغؼاء قػالُت للخٍىمت.
اما ماشغ مغانبت و مٍاقدت الكؿاص قهض ظاء يماشغ مؿخهل ًغاص به اظهاع نىة الضولت في جدبؼ نىىاث
الكؿاص و الهظاء غليها يخػبير صغٍذ لشً الخغب غلى الكؿاص ،قهظا اإلااشغ له غالنت ػغصًت مؼ الىمى
الانخصاصي و غٌؿُت مؼ ظاهغة الكؿاص ،قٍلما ًاهذ هخاثج مٍاقدت الكؿاص بًجابُت اعجكػذ مػضالث
الىمى الانخصاصي و جغاظػذ وؿب الكؿاص.
.4الخأصيل الىظري للىمى الاقخصادي
.1.4مفهىم الىمى الاقخصادي:
لهض جؼغم الانخصاصًىن الهضامى و الجضص الى اإلاػنى الخهُهي للىمى قظهبىا الى حػغٍكه مً ظىاهب
غضًضة ًل خؿب الؼاوٍت اإلاىظىع منها يما جضزلذ الخٍىماث و اإلاىظماث الػاإلاُت و الهُئاث الضولُت في
جدضًض مػنى الىمى الانخصاصي و الظي هظيغ منها:
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الىمى الانخصاصي هى غباعة غً الػملُت الخىؾػُت التي جمـ الجاهب ؤلاهخاجي زالُ قترة

مػُىت مً الؼمً مهاعهت بؿابهتها مً الكتراث في الاظلين الهصير و اإلاخىؾؽ (Eric Bousserelle,, 2004,
)p. 30


الؼٍاصة في الىاجج الهىمي الخهُهي مً قترة بلى ؤزغي و هى ٌػٌـ الخؿيراث الٌمُت في الؼانت

ؤلاهخاظُت و مـضي اؾخؿالُ هظه الؼانت ،قٍلما اعجكػذ وؿبت اؾخؿالُ الؼانت ؤلاهخاظُت اإلاخاخت لجمُؼ
الهؼاغاث الانخصاصًت اػصاصث صاللت همى الىاجج الهىمي و الػٌـ صخُذ (غبض الىهاب ألامين،2002 ،
صكدت .)371


الىمى الانخصاصي غباعة غً ظاهغة يمُت في ألاؾاؽ ،و هى ٌػبر غً الؼٍاصة اإلاؿخمغة في هصِب

الكغص مً الىاجج الىػني )(Maré Nouchi, 1990, p. 44


الىمى الانخصاصي ٌػني اعجكاع وؿبت ؤلاهخاط الػام مهاؾت باألؾػاع الشابخت ،ؤي الاعجكاع الخهُهي

للضزل الهىمي بط ًمًٌ للبلض الظي ٌػخمض انخصاصه غلى بهخاط و جصضًغ الىكؽ و الؿاػ و الكدم و الههىة
و الخضًض ؤن ًدهو همىا انخصاصًا غً ػغٍو عقؼ بهخاط هظه اإلاىاص شغٍؼت ؤن ال جىسكع ؤؾػاع هظه
اإلاىاص في ألاؾىام الػاإلاُت.
.2.4أهىاع الىمى الاقخصادي
بما ان الىمى الانخصاصي ًخمشل في الؼٍاصة الخهُهُت للىاجج الىػني الكغصي زالُ قترة ع ػمىُت ،قةهه
ًخىظب غلُىا الخمُيز بين زالزت اهىاع مً الىمى وهي:


الىمى الطبيعي :وهى همى جاعٍخي خضر باالهخهاُ مً مجخمؼ الانؼاع الى مجخمؼ الغؤؾمالُت.



الىمى العابر او غير املصخقر :هى همى ال ًملَ صكت الاؾخمغاعٍت ،بل هى هاظم غً ظغوف

ػاعثت غاصة ما جٍىن زاعظُت ال جلبض ان جؼوُ و ًؼوُ مػها الىمى الظي اخضزخه.


الىمى اإلاسؼؽ :وهى همى هاظم غً غملُاث الخسؼُؽ الشاملت ،اط جغجبؽ قػالُخه اعجباػا

وزُها بهضعة اإلاسؼؼين وقالُت الخىكُظ و اإلاخابػت و بىانؼ الخؼؽ اإلاغؾىمت (محي الضًً خمضاوي،،
 ،2009صكدت .)8
.1.2.4املىظىر الاقخصادي للىمى
لهض جىاوُ الػضًض مً اإلاكٌغًٍ و اإلاىظغًٍ مىطىع الىمى الانخصاصي غبر اإلاغاخل اإلاسخلكت لخؼىع الكٌغ
الانخصاصي مً اصم ؾمُض الى اللُبرالُت الجضًضةً ،لهم خاولىا جهضًم بػاع هظغي شامل حؿخؼُؼ ًاقت
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الضوُ الىصىُ الى مؿخىٍاث مهبىلت مً ألاصاء الانخصاصي ،قىجض ان ههاثص ًل هظغٍت ًاهذ ههؼت
اهؼالم هظغٍت ؤزغي صون ان هيس ى مؿاهمت الاػماث الانخصاصًت الػاإلاُت اإلاخىالُت في طلَ .اط هلخص
هظا الخؼىع في الىظغٍاث اإلاىالُت:


هظريت الىمى الكالشيكيت

و مً اهم عواصها هجض اصم ؾمُض ،عوبغث ،مالخىؽ ،عٍٍاعصوً ،اعُ ماعيـ .....و ازغون (مضخذ
الهغش ي ،2007 ،صكدت  ،)62خُض جغيؼث اهم ؤقٍاعهم في )ً (M. Todaro, 2000, p. 8ىن ؤلاهخاط صالت
في الػمل و عؤؽ اإلااُ واإلاىاعص الؼبُػُت و الخهضم الخٌىىلىجي باإلطاقت الى وظىص غالنت بين الىمى
الؿٍاوي و الترايم الغؤؾمالي (ػغصًت الػالنت بُنهما).


الىظريت الىيى كالشيكيت

و مً اهم عواصها هجض"  "Jevonsو"  "Mengerو "  "Walrasو"  " Alfred Marshallخُض اهخمىا باإلاىكػت
الخضًت في جدضًض ازمان غىامل ؤلاهخاط ،اًً جخم غملُت جٍىًٍ عاؽ اإلااُ مً زالُ بخالله مدل
الػمل ،باإلطاقت الى ان الاؾدشماع ًخدضص بؿػغ الكاثضة (غالنت غٌؿُت) ،يما ًلػب الؿٍان و
الخٌىىلىظُا و الخجاعة الضولُت صوعا مصجػا في جىىَؼ ؤلاهخاط و جدهُو الىمى الانخصاصي (مضخذ
الهغش ي ،2007 ،صكدت .)68
-

الىمىذج الكينزي للىمى

خُض ًىضح هظا الىمىطط ان الخىاػن الانخصاصي ًمٌىه الخضور غىض مؿخىٍاث انل مً الاؾخسضام
الٍامل و الظي ًدضص مً الؼلب الٌلي الكػاُ و هى بضوعه مً ًسلو الػغض و لِـ الػٌـ ،يما اغخبر
يُنز ان نصىع الؼلب هى ظىهغ اإلاشٍلت الغؤؾمالُت.
يما جىصل يُنز الى ؤن الاؾدشماع هى صالت في ؾػغ الكاثضة ،اما الاصزاع قهى صالت في الضزل و ايض غلى ان
صالت ؤلاهخاط جغجٌؼ ؤؾاؾا غلى حجم الػمل اإلاؿخسضم (خغبي مدمض مىس ى غغٍهاث ،2006 ،الصكداث
.)280-267


الىظرياث الحدًثت في الىمى

و هي التي جمشل الػصغ الظهبي لىظغٍاث الىمى الانخصاصي ،خُض ظهغث بػض اػمت الىكؽ الشهيرة
ؾىت 1973و التي جغجبذ غليها جهلص نضعاث الانخصاصًاث الٌبري غلى مىاصلت مػضالث الىمى ،الامغ
الظي ؤصي الى عظىع شبه ًامل لهظه الىظغٍاث ( هظغٍاث الىمى) ،لخظهغ بػضها هظغٍاث ظضًضة اجسظث
غىامل ؤزغي يشيرة مكؿغة لظاهغة الىمى الانخصاصي ًالػىامل الضازلُت مشل الخضزل الخٍىمي في
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الخُاة الانخصاصًت و الاؾخهغاع ألامني و الؿُاس ي باإلطاقت الى خغٍت الاقغاص و ؾيرها مً الػىامل التي
مً شإنها ان جٍىن مدضصاث قػالت في الىمى الانخصاصي.
.3.4مددداث الىمى الاقخصادي ان جؼىع الكٌغ الانخصاصي اإلاغجبؽ و اإلاخػلو بالىمى الانخصاصي خاػ
الهؿؽ ألايبر مً الخىظير مً نبل اإلاكٌغًٍ الانخصاصًين ،زاصت ما حػلو الامغ بخػغٍل الىمى و جدضًض
ماشغاث اإلادشابٌت و اإلاترابؼت ،و التي هظيغ منها و بدؿب ما ظاء في الىظغٍاث الانخصاصًت ما ًلي:
العمل  :و هى الامغ اإلاخػلو بحجم الػمالت اليشؼت و جإزيراتها غلى الىمى الانخصاصي.
رأس املال :خُض ٌػخمض همى الىاجج بضعظت يبيرة غلى الؼٍاصة في يمُت وهىغُت عؤؽ اإلااُ ( الاث،
مػضاث ،اؾدشماعاث ،مىاعص بشغٍت) ،و بالخالي قهى ٌػض غىصغا ؤؾاؾُا في الىمى الانخصاصي (هىض
ؾػضي ،2017 ،صكدت )60
الخقدم الخكىىلىجي  :و هى ماشغ الخهىُت و الخؼىع و الٌكاءة ،اط ان ػٍاصة مؿخىي الخهضم الكني
والخٌىىلىجي ًاصي الى ػٍاصة مػضُ الىمى الانخصاصي (هىض ؾػضي ،2017 ،صكدت .)60
الاهفخاح الخجاري :وهى مضي جكخذ الضولت غلى الػالم الخاعجي و غالنت اإلاباصالث الانخصاصًت الضولُت.
الحكم الراشد :و هى مً بين اهم اإلااشغاث اإلاكؿغة لظاهغة الىمى ألهه ٌػٌـ الظغوف الؿُاؾُت و
يظا قػالُت الخٍىمت و ألاػغ الخىظُمُت باإلطاقت الى ؾُاصة الهاهىن ،ؤي هى صىعة غً البِئت
الانخصاصًت التي جؼمذ الى ظلب اإلاؿدشمغًٍ و عئوؽ ألامىاُ مً اظل جدهُو الىمى و الىصىُ الى
جىمُت مدلُت .قػضًض الضعاؾاث ؤشاعث بلى ألازغ اإلاباشغ واإلاػىىي بين مؿخىٍاث الخٍامت الجُضة والىمى
الانخصاصي (وغُل مُلىص ،2004 ،صكدت  )84زاصت ما حػلو الامغ بجاهب غالنت الخٌم الغاشض
بالكؿاص ،و ما مضي نضعة آلُاجه في الخصضي و مٍاقدت ظاهغة الكؿاص و اوػٍاؾها ؤلاًجابي غلى الىمى
الانخصاصي.
 .5الجاهب الخطبيقي
لهض جم الاغخماص في هظه الضعاؾت غلى زالر ماشغاث للخايمُت الغشُضة مً ؤصل ؾخت ،و التي
بضؤ البىَ الضولي بةصضاعها مىظ غام  ،1996وحؿخسضم اإلااشغاث مهُاؽ ًخٍىن مً ( )2.5صعظت،
وحػخبر الضولت التي ًهؼ جصيُكها بين الػالمت ( )2.5-بإنها ألاؾىؤ في الخايمُت الغشُضة ،بِىما حشير
الػالمت ( )+2.5بلى ؤقظل صعظاث الخايمُت الغشُضة ( ،)www.worldbank.orgخُض جمشلذ هظه
اإلااشغاث في:
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ببضاء الغؤي (الصىث) و اإلاؿاءلت - VAالاؾخهغاع الؿُاس ي و ؾُاب الػىل  – PSمغانبت و مٍاقدت
الكؿاص.CC
يما شملذ هظه الضعاؾت غُيخين ألاولى للضوُ الىامُت و الشاهُت للضوُ اإلاخهضمت بخػضاص 19صولت لٍل
غُىت ،خُض نمىا بالخػبير غً همىها الانخصاصي بالىاجج اإلادلي ؤلاظمالي يمخؿير جابؼ و صعاؾت ازغ
اإلاخؿيراث اإلاؿخهلت و اإلاخمشلت في مدضصاث الخٌم غلُه غً ػغٍو اؾخسضام هماطط الباهل.
 :.1.5جىصيف الىمىذج مً اظل الىصىُ الى ؤقظل الىماطط الغٍاطُت ،ههىم بةظغاء مهاعهت بين
هماطط الاهدضاع الشالزت اإلاىالُت و ازخُاع انل مػُاع ل ـ ـ  AICو  SCHو  HQو ايبر نُمت ل ـ : Log-Lik
 الىمىطط الخؼيGDP = f(VA,PS,CC) : الىمىطط هصل اللىؾاعٍخمي مً الِؿاعLog(GDP) = f(VA,PS,CC) : -الىمىطط الخؼي ) GDP = f(VA,PS,CCمؼ نؿمت  GDPغلى

باليؿبت للضوُ اإلاخؼىعة

باليؿبت للضوُ الىامُت.

و

مً زالُ اإلاهاعهت اجطح ظلُا نبىُ الىمىطط الخؼي ألازير يإقظل همىطط و الظي ؾىف وػخمضه في
هظه الضعاؾت.
 .2.5هخائج جقدًر الىماذج الثالثت
.1.2.5همىطط الاهدضاع الخجمُعي ):( Pooled Régression Model
الدول املخقدمت

الدول الىاميت
CC

PS

VA

C

0.902

- 1.417

5.19

5.802

0.046

0.1200

0.0002

0.0000

0.0000

0.0000

R²=0.39 F=72.81 DW=0.046

CC

PS

VA

C

- 0.205

0.058

0.23

0.3520

0.448

0.0000

F

R²

=7.18

=0.059

DW=0.014
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اإلاالخظ مً الجضوُ ان ًل مً الخض الشابذ في الػُيخين مػىىي و له صاللت بخصاثُت اما
ماشغ ببضاء الغؤي و اإلاؿاءلت  ،VAالاؾخهغاع الؿُاس ي و ؾُاب الػىل  PSفي غُىت الضوُ الىامُت لهما
صاللت بخصاثُت و مػىىٍا ًسخلكان غً الصكغ اما في غُىت الضوُ اإلاخهضمت قةن اإلااشغًٍ ؾير مػىىٍين و
لِـ لهما صاللت بخصاثُت .اما ؤلاشاعة الؿالبت للمػامالث قهي صالت غلى الػالنت الػٌؿُت بين اإلااشغ و
الىمى الانخصاصي .و الػٌـ باليؿبت لئلشاعة اإلاىظبت قهي صاللت غلى الػالنت الؼغصًت بُنهم.
و إلاػغقت و ظىص آزاع مً غضمها ههىم بازخباع  LMو اإلاىضح يما ًلي:
الدول الىاميت
ال ًىظض ؤزغ

Both

Time

Cross-section

0.0000

0.1437

0.0000

Breusch-Pagan

0.0000

0.9280

0.0000

Honda

الدول املخقدمت
ال ًىظض ؤزغ

Both

Time

Cross-section

0.0000

0.1450

0.0000

Breusch-Pagan

0.0000

0.0042

0.0000

Honda
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بما ان بخصاثُت  LMحشير الى نُمت انل مً  0005قةهىا هغقع

و ههبل الكغض البضًل

و الظي

ًهض ي بىظىص ؤزغ اما زابذ او غشىاجي ،و غلُه ههىم بخهضًغ الىمىطظين اإلاخبهين ) . ( FEM / REM
.2.2.5هخائج جقدًر همىذجي الخأثيراث الثابخت  FEMو العشىائيت :REM
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 .Iهمىذج الخأثيراث الثابخت FEM
الدول الىاميت

اإلاخؿيراث

الدول املخقدمت

اإلاػامل

Prob

اإلاػامل

Prob

C

2.955

0.0000

0.4155

0.0000

VA

0.285

0.4833

- 0.112

0.0000

CC

-0.603

0.2904

- 0.030

0.0379

PS

-0.37

0.1437

- 0.031

0.0013

ػغٍهت الخهضًغ

LSDV

LSDV

R² = 0.91 / F = 155.36

R² = 0.98 / F = 1172.342
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 .IIهمىذج الخأثيراث العشىائي REM
الدول الىاميت

اإلاخؿيراث

الدول املخقدمت

اإلاػامل

Prob

اإلاػامل

Prob

C

3.1808

0.0000

0.412

0.0000

VA

0.6217

0.1139

- 0.110

0.0000

CC

- 0.5930

0.2795

- 0.0293

0.0437

PS

-0.3489

0.1621

ػغٍهت الخهضًغ

0.0013

-0.0316

GLS

GLS

R² = 0.015 / F = 1.81

R² = 0.59 / F = 29.71
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ان اإلاالخظ للجضولين ًغي ان الىمىطظين مخباًىين مً خُض الىخاثج قىجض ان ًل مً الخض الشابذ و
 VAو  CCو  PSفي غُىت الضوُ اإلاخهضمت و في الىمىطظين (آلازاع الشابخت  – FEMآلازاع الػشىاثُت )REM
ماشغاث لها صاللت بخصاثُت ؤي مػىىٍا جسخلل غً الصكغ و جكؿغ الىمى الانخصاصي ،يما ؤن ؤلاشاعة
الؿالبت صاللت غلى غٌؿُت الػالنت بنها و بين الىمى و هى الامغ الظي جكؿغه ألاػغ الىظغٍت للػالنت بين
الىمى و آلُاث الخٌم الغاشض.
اما في غُىت الضوُ الىامُت (في الىمىطظين  )REM-FEMهجض ان ًل مػلماث الىمىطط ؾير مػىىٍت و
لِؿذ لها صاللت بخصاثُت غضا الخض الشابذ .
ولضعاؾت ألازغ الخهُهي البض مً ازخُاع اقظل الىمىطظين الؿالكين و ًخدهو طلَ غً ػغٍو ازخباع
 Hausmanو التي جظهغ هخاثجه ملخصت في الجضولين اإلاىالُين:
Correlated Random Effects - Hausman Test cross-section random effects
 :همىطط الخإزيراث الػشىاثُت هى الىمىطط اإلاالثم ( الدول الىاميت)
Prob.

Chi-Sq. d.f.

Chi-Sq. Statistic

020023

3

142506

Test Summary
Cross-section
random

Correlated Random Effects - Hausman Test cross-section random effects
 :همىطط الخإزيراث الػشىاثُت هى الىمىطط اإلاالثم ( الدول املخقدمت)
Prob.

Chi-Sq. d.f.

Chi-Sq. Statistic

0.658

3

1.606

Test Summary
Cross-section
random
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باالغخماص غلى هخاثج الازخباع ؤغاله ؤمٌىىا مً نبىُ الكغطُت البضًلت و عقع قغض الػضم في غُىت
الضوُ الىامُت ؤي ان الىمىطط طو الخإزيراث الشابخت هى اإلاالثم ) ،(FEMو هى ما ؤيضجه مسغظاث
 Eviews10غىض جهضًغ الىمىطظين.
اما غُىت الضوُ اإلاخهضمت قهض اشاعث هخاثج الازخباع الى نبىُ قغض الػضم ؤي ان الىمىطط طو الخإزيراث
الػشىاثُت  REMهى اإلاالثم.
و غلُه جٍىن الصُؿت النهاثُت للىمىطظين بػض جصخُذ مشٍل الاعجباغ الظاحي و مشٍل غضم ججاوـ
الخباًً غلى الشٍل اإلاىالي
الصيغت النهائيت لىمىذج  FEMللدول الىاميت
GDP1 = -0.603310307098*CC - 0.369993434404*PS + 0.284931429911*VA +
]2.95576860279+ [CX=F
الصيغت النهائيت لىمىذج  REMللدول املخقدمت
GDP1 = -0.11072181476*VA - 0.0316437451087*PS - 0.0293214745887*CC +
]0.412178336159 + [CX=R
املصدر :مً اعداد الباخثان اعخمادا على مخرحاث Eviews10
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.6هخائج الدراشت
جىصلىا مً زالُ هاجه الضعاؾت بلى هخاثج هامت في اججاهين ازىين ألاولى هخاثج زصت الضعاؾت بظاتها و
هخاثج غامت ًمًٌ بظمالها قُما ًلي:
 يةظابت غلى بشٍالُت الضعاؾت وباؾخسضام الىماطط الهُاؾُت جبين اهه ًمًٌ آللُاث الخٌم الغاشض ؤنجٍىن ؤصاة قػالت في مٍاقدت الكؿاص و جدهُو الىمى الانخصاصي خُض ظهغ طلَ ظلُاث في غُىت
الضعاؾت الخاصت بالضوُ اإلاخهضمت اًً ًخم قيها جؼبُو الُاث الخٌم الجُض بشٍل صنُو و مخهً
باإلطاقت الى مداعبتها للكؿاص و اغالن الخغب غلُه ،اط هجض ًل هظا في الػالنت الػٌؿُت التي جغبؽ بين
ماشغاث مداعبت الكؿاص و اإلاؿاءلت و الاؾخهغاع الؿُاس ي مؼ الىمى الانخصاصي لهظه الضوُ و هى ما
اغؼخه هخاثج جهضًغ الىمىطط الػشىاجي.
اما الضوُ الىامُت و التي ًىدشغ قيها الكؿاص بشٍل يبير لؿُاب الغنابت و اإلاٍاقدت و ختى الىىاًا الكػلُت
في الهظاء غلى الكؿاص باإلطاقت الى طػل الجهاػ الغنابي لضيها و طػل الجهاػ الؿُاس ي و
الانخصاصي بصكت غامت ،قةن آلُاث الخٌم الغاشض لِـ لها الهضعة الٌبيرة غلى الخإزير ؤلاًجابي غلى
الىمى وال مٍاقدت الكؿاص ،خُض اغؼى ماشغ الاؾخهغاع الؿُاس ي الىخُض الػالنت الػٌؿُت اإلاغظىة مىه
اما مٍاقدت الكؿاص و اإلاؿاءلت قهض ظهغث بػالنت مىظبت مؼ الىمى الانخصاصي ،وهظا عاظؼ ؤؾاؾا الى
الىظام الانخصاصي الغَعي اإلاىخهج في اؾلبُت هظه الضوُ باإلطاقت الى خضازت الضولت الؿُاؾُت التي جهىص
الانخصاص و جؼبو الخٌم الغاشض.
 ؤما باليؿبت للكغطُاث ألاؾاؾُت للضعاؾت قهض ؤلاظابت غنها مً زالُ هظه الضعاؾت قخبين ان مػاًيرالخٌم الغاشض لها جإزير غلى الخىمُت الانخصاصًت ،بشغغ الخؼبُو الجُض و اإلادٌم لهظه اإلاػاًير .يما
ؤظهغث الضعاؾت وظىص غالنت نصيرة الاظل بين اإلااشغاث اإلاسخاعة و الىمى الانخصاصي و مٍاقدت
الكؿاص و هظا في الضوُ الىامُت ( و هظا بػض اظغاء ازخباع الخٍامل اإلاشترى) ،و غالنت ػىٍلت الاظل في
الضوُ اإلاخهضمت ،و هظا ؾببه الكىاعم الانخصاصًت و الاظخماغُت بين الػُيخين.
 ؤما في ما ًسص الىمىطط اإلاىاؾب وظضها ؤن همىطط آلازاع الشابخت هى اإلاالثم لػُىت الضوُ الىامُت و ؤنهمىطط آلازاع الػشىاثُت مالثم للضوُ اإلاخهضم.
 ازخالف مكاهُم الكؿاص و مؿبباجه مً صولت ألزغي و مً مىظىع آلزغ. -ازخالف مكاهُم الخايمُت الغشُضة بازخالف ألابػاص الانخصاصًت او الؿُاؾُت او الخجاعٍت.
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 ٌػض الخٌم الغاشض مً ألاؾاؾُاث و طمً صاثغة الاولىٍاث الؿُاؾُت و الانخصاصًت و يظا الاظخماغُتألي صولت في الػالم.
 ان مً اهم اإلاػىناث التي جإزغ غلى الخىمُت ؾلبا هى الكؿاص ؤلاصاعي و الؿُاس ي مما ٌؿخىظب الؼامُتمىاظهخه و الخض مً ازاعه.
ٌػخبر الكؿاص الانخصاصي غهبت للىصىُ للخىمُت و في مهضمتها الىمى الانخصاصي ،قهى ٌؿتهضف بالضعظت
ألاولى اإلاىاعص الػامت لخضمت ؤهضاف زاصت.
.7اقتراخاث وجىصياث
-

الػمل غلى جكػُل صوع هُئاث و مىظماث اإلاجخمؼ اإلاضوي ،مً اظض مجابهت الكؿاص ؤلاصاعي و

الؿُاس ي و صقؼ عجلت الخىمُت اإلاؿخضامت وقو ما ًخماش ى مؼ الضؾخىع.
-

بًجاص بِئت مالثمت لالؾدشماعاث ًٍىن قيها اإلاىار مالثم لػمل الهؼاع الخاص.

-

مداعبت البيرونغاػُت والهظاء غليها وطلَ غً ػغٍو صغم و جهىٍت هظام الخٍىمت و ؤلاصاعة

الالٌتروهُت.
-

الػمل غلى جغؾُش مكهىم ومباصت الخٌم الغاشض بما ًسضم الانخصاص.

-

الػمل غلى مداعبت الكؿاص والغشىة واخترام الخغٍاث ألاؾاؾُت و الؿعي الجاص هدى بعؾاء

نىاغض الخٌم الغاشض في بػاع ما جملُه الهىاهين ،ومً زم الخغص غلى الاؾخهغاع الؿُاس ي وألامني والظي
ٌػخبر مً ؤهم مدضصاث الىمى الانخصاصي.
-

بن جدهُو جىمُت انخصاصًت واظخماغُت حشترغ جىقغ زالزت شغوغ ؤؾاؾُت هي الشكاقُت و

اإلاؿاءلت و الخٌم الغاشض.
-

الهُام بدمالث جىغُت غامت جشير الخماؽ و الؿيرة غلى اإلاصلخت الػامت.

-

جبؿُؽ الدشغَؼ الظغٍبي و صُاهت خهىم اإلالٌُت الكغصًت.

-

جهلُص الهىة بين ؤلاصاعة و اإلاىاػً.
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.8املراحع واملصادر:
 .1مين غىاص اإلاشانُت و اإلاػخصم باهلل صاوص غلىي ،الاصالح الؿُاس ي و الخٌم الغاشض) بػاع
هظغي) ،صاع الخامض لليشغ و الخىػَؼ ،ألاعصن.
 .2غبير صالح،)2007 ( ،النزاهت والشكاقُت واإلاؿاثلت في مىاظهت الكؿاص ،بؿضاص ،الؼبػت الاولى،
 .3يغٍم خؿً )2004 ( ،مكهىم الخٌم الصالح ،مجلت اإلاؿخهبل الػغبي ،الػضص  ، 309حشغًٍ زاوي.،
ُ
 .4مدمض العجلىوي )2013 ( ،ؤزغ الخٌم الغشُض غلى الخىمُت الانخصاصًت اإلاؿخضامت في الضوُ الػغبُت،
بدض مهبىُ للخهضًم بلى اإلااجمغ الػالمي الخاؾؼ لالنخصاص والخمىٍل ؤلاؾالمي ( )ICIEFخىُ الىمى والػضالت
و الاؾخهغاع مً مىظىع بؾالمي ،غهض في بؾخيبىُ ،جغيُا ،زالُ الكترة /9/11-9
 .5بغهامج الامم اإلاخدضة الاهماجي ،بغهامج اصاعة الخٌم في الضوُ الػغبُت ،الخٌم الغشُض ،غلى
شبٌت الاهترهذ.
 .6آلاؾٍىا ،الخٌم الؿلُم )2003 ( ،جدؿين ؤلاصاعة الٍلُت في مىؼهت ألاؾٍىا ،هُىٍىعى،
 .7بىػبض ؾاًذ  ،صوع الخٌم الغشض في جدهُو الخىمُت اإلاؿخضامت في الضوُ الػغبُت خالت الجؼاثغ،
عؾالت مهضمت طمً مخؼلباث شهاصة صيخىعاه غلىم في الػلىم الانخصاصًت جسصص انخصاص
الخىمُت ،ظامػت ابي بٌغ بلهاًض جلمؿان ،الجؼاثغ.
 .8خؿين غبض الهاصع )2012 ( ،الخٌم الغاشض في الجؼاثغ و بشٍالُت الخىمُت اإلادلُت ،مظيغة
مهضمت لىُل شهاصة اإلااظؿخير في الػلىم الؿُاؾُت ،ظامػت ابي بٌغ بالهاًض ،جلمؿان ،الجؼاثغ
 .9ماػوػي غبض الهاصي )2017 ( ،ؤزغ آلُاث الخٌم الغاشض غلى الىمى الانخصاصي – صعاؾت
نُاؾُت لخالت بػع الضوُ الػغبُت ،مظيغة مهضمت الؾخٌماُ مخؼلباث شهاصة ماؾتر،
جسصص انخصاص نُاس ي ،ظامػت وعنلت
 .10بؿام غبض هللا البؿام )2014 ( ،الخىيمت الغشُضة صعاؾت خالت الػغبُت الؿػىصًت ،مجلت بدىر
انخصاصًت غغبُت ،الػضصان  67و  68مػهض ؤلاصاعة الػامت بالغٍاض
 .11غلي بً ًحي غبض الهاصع و نضًض غبض الهاصع )2015 ( ،جإزير ػبُػت هظام الخىيمت غلى ألاصاء
الخىمىي لؤلنؼاع الػغبُت ،مجلت الانخصاص و اإلاالُت ،ظامػت الشلل ،الػضص 1
 .12بً مغػوم غىترة و زلُل بً غلي )2010 ( ،جدضًاث جغشُض ؤلاصاعة اإلادلُت الجؼاثغٍت ،اإلالخهى
الىػني خىُ :بشٍالُت الخٌم الغاشض في بصاعة الجماغاث اإلادلُت وؤلانلُمُت 12 ،و  13صٌؿمبر
 ،ظامػت وعنلت.
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ً .13سخاع غبض الهاصع وغبض الغخمان غبض الهاصع ،صوع الخٌم الغاشض في جدهُو الخىمُت الانخصاصًت
صعاؾت خالت الضوُ الػغبُت ،اإلااجمغ الػالمي الشامً لالنخصاص والخمىٍل ؤلاؾالمي ،جدذ غىىان
الىمى اإلاؿخضام والخىمُت الانخصاصًت الشاملت مً اإلاىظىع ؤلاؾالمي ،الضوخت ،صولت نؼغ.
 .14بً ناهت بؾماغُل .)2014(،هدى بىاء همىطط هٌُلي جيباي لالنخصاص الجؼاثغي للكترة – 1970
 ، 2009ؤػغوخت صيخىعاه صولت ،مػهض الػلىم الانخصاصًت ،ظامػت  -الجؼاثغ3
 .15امىصىعان ؾهُلت .)2006(،الكؿاص الانخصاصي و الخٌم الغاشض و غالنتهما بالىمى
الانخصاصي ،عؾالت ماظِؿخير ،ظامػت الجؼاثغ
 .16غبض الٌغٍم بلػغابي و غبض الؿالم مسلىفي .)2006(،صوع الشكاقُت و اإلاؿاءلت في يبذ الكؿاص
و جدهُو الخٌم الغاشض ،اإلالخهى الضولي ألاوُ خىُ  :ؤبػاص الجُل الشاوي مً ؤلاصالخاث
الانخصاصًت في الضوُ الىامُت ،صٌؿمبر
World Bank Institute: Data Base of Good Governance Indicators www.
worldbank.org

-

Engjell Père The impact of good governance in the economic
development of Western Balkan countries, European Journal of
Government and Economics Volume 4, Number 1 ISSN: 1996-2008,
European University of Tirana(June 2015).

-

Emily O’Reilly, Guide to principles of good governance, Ombudsman
for Ireland, britsh, 2009.

-

Damodar N. Gujarati .Essentials of economitrics .

-

CHENY hsiao , analysis of panel data , third edition , cambridge
university press , 2014
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:ملخص
تهضف هظه الضعاؾت بلى جبُان ؤهم مباصت الحىهمت التي فغغذ هفؿها نلى اإلااؾؿاث بخهضص
 خُث حهخبر هكاما مخيامال ًخهلم بالغكابت نلى هُفُت ؤصاء الشغواث لخىغُذ،ؤهكمتها وازخالف ؤوشؿتها
ُ
الهالكت بين مسخلف ألاؾغاف الفانلت واللىانض التي ًجب ؤن جضاع نلى ؤؾاؾها الشغهت كطض غمان
ّ هما،حىصة الخضماث اإلالضمت
جم الخؿغق بلى جؿبُم هظه الحىهمت في الجامهاث وججغبت الجؼاثغ في هظا
.اإلاجاٌ كطض غمان حىصة الخهلُم الهالي
. جىكُم الخهلُم، حىصة الخهلُم،  الحىهمت الجامهُت: الكلماث املفتاخيت
G30:JEL جصييف
Abstract:
This study aims to identify the most important principles of corporate
governance, which imposed itself on enterprises with its multiple systems
and different activities, which are considered an integrated system's
oversight on how the performance of enterprises to clarify the relationship
between the different actors and rules which must state on the basis of the
enterprise in order to ensure a provided quality of services.
The paper also discussed the application of this governance in
universities and Algeria's experience in this area in order to ensure the
quality of higher education.
key wordsUniversity Governance-Quality of Education- Organization of
Education
Jel Classification Codes: G30
hicher3@gmail.com :  هيشز أخمد التجاوي ؤلاًمُل. د:* اإلاالف اإلاغؾل
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 .1ملدمت:
جىاحه الجامهت الُىم وؤهثر مً ؤي ًىم مط ى جدضًاث هبيرة في مهامها ،وصوعها ،ومؿاهماتها
اإلاخهضصة ،بدُث هي مؿالبت لػمان الخيىًٍ وفي هفـ الىكذ مماعؾت البدث في جسططاث مسخلفت
لخخهضي اإلاهام الخللُضًت اإلاخهللت بالخضعَـ وجػمً الىضىٌ بلى اإلاهغفت ،واإلاؿاهمت في الخىمُت
الاكخطاصًت ،والاحخمانُت ،والثلافُت ،ختى حؿىٍم هخاثج بدىثهاّ ،
مما ًخؿلب منها بضالخاث حظعٍت.
مً بين ؤلاضالخاث التي شغم فيها كؿام الخهلُم الهالي نبر حل صوٌ الهالم هي جؿبُم الحىهمت
ُ
الجامهُت ،مطؿلح هىنا ما حضًض في ؤصبُاث الدؿُيرً ،لطض به الؿغٍلت وألاهكمت التي حؿير بها
الجامهاث وهُفُت جدضًض ألاهضاف وججؿُضها في اإلاُضان مو مخابهت الىخاثج .هما حهخبر الحىهمت بخضي
مدضصاث جدؿين وغمان حىصة الخهلُم والتي حهغف خالُا هلاشا واؾها في الىؾـ الجامعي مما صعى
بلى بوشاء زلُت غمان الجىصة نلى مؿخىي الجامهاث الجؼاثغٍت.
اهؿالكا مما ؾبم جىمً بشيالُت اإلاىغىم في الدؿائٌ الخالي:
ما مدى مطاهمت الحوكمت في ضمان جودة التعليم العالي؟
 لإلحابت نلى هظا ؤلاشيالُت ،كؿمىا اإلاىغىم بلى زالزت مداوع ؤؾاؾُت: :1الحوكمت الجامعيت؛
 :2ضمان جودة التعليم العالي؛
 :3خالت الجشائز.
 :1الحوكمت
.1.1مفهوم الحوكمت:
ٌهخبر مىغىم الحىهمت حضًضا هىنا ما ،خُث بضؤ اؾخسضامه بشيل واؾو في الشغواث في بضاًت
الدؿهُىاث مً اللغن اإلااض ي لخدلُم الجىصة والخميز في ألاصاء.
اؾخهمل مطلح الحىهمت في نالم ألاهللىؾاهؿىن  corporate governanceوجغحم للًت الفغوؿُت بـ
ُ
 gouvernement de l’entrepriseمً ؾغف ؤهبر الى ّخاب هـ ،Pastré 1994 :و،Charreaux 1996
و ،Gomez 1996و ،Pesqueux 2000وفي وزاثم عؾمُت ،جلاعٍغ  1 Vienotو  2ؾىتي  1995و1999
)(ROLAND Pérez, 2004, p. 5
"وكض جىضل مجمو اللًت الهغبُت بهض نضة مداوالث لخهغٍب اإلاطؿلح بط ّ
جم مؿبلا بؾالق مطؿلحاث
ؤزغي مثل ؤلاصاعة الغشُضة ،وؤلاصاعة ّ
الجُضة ،والػبـ اإلااؾس ي ،والخدىُم اإلااؾس ي ،والحاهمُت
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ي ّ
ؤن ألاهثر شُىنا وجضاوال مً كبل ّ
بال ّ
الىخاب
اإلااؾؿُت ،وخىهمت الشغواث ومطؿلحاث ؤزغ ،
والباخثين هى مطؿلح خىهمت الشغواث ؤو الحىهمت اإلااؾؿُت ،خُث ّ
نغفذ ماؾؿت الخمىٍل الضولُت
 IFCالحىهمت ّ
بإجها "الىكام الظي ًخم مً زالله بصاعة الشغواث والخدىم في ؤنمالها(Alamagir, M, ".
)2007

ُ"حهغف الحىهمت اإلااؾؿُت ّ
بإجها هكام مخيامل لخىحُه ؤنماٌ اإلاىكمت والغكابت نليها مً ؤنلى

مؿخىي وطلً مً ؤحل جدلُم الخىاػن بين ؤهضافها وؤهضاف ألاؾغاف ألازغي اإلاغجبؿت بها (نبضالهاٌ،
.)2007

نغفذ مىكمت الخهاون الاكخطاصي والخىمُت ) (OCDEؾىت  1999الحىهمت ّ
هما ّ
بإجها طلً الىكام

الظي ًىضح هُفُت بصاعة ميشأث ألانماٌ اإلاالُت والغكابت نليها" (كخِبت نبضالغخمان الهاوي،2005 ،
ضفدت  )92وخؿب هظا الخهغٍف ًخطح ّ
ؤن الحىهمت جغهؼ ؤؾاؾا نلى اإلايشأث اإلاالُت والبدث نً
آلالُاث التي جمىً مً بصاعتها و عكابتها ،هما ّجمذ ؤًػا ضُايت حهغٍف آزغ للحىهمت مً ؾغف هفـ
اإلاىكمت مفاصه ّ
ؤن الحىهمت اإلااؾؿُت هي مجمىنت مً الهالكاث بين الشغهت وبصاعتها واإلاؿاهمين
وؤصحاب اإلاطالح ،وحشمل الهُيل الظي ًىضح ؤهضاف الشغهت ووؾاثل جدلُلها ومغاكبت ألاصاء،
ّ
وكضمذ اإلاىكمت في هظا الشإن زمؿت مباصت للحىهمت اإلااؾؿُت وهي :الحفاف نلى خلىق اإلاؿاهمين،
وألاماهت والؿلىن اإلانهي ،والحفاف نلى خلىق ؤصحاب اإلاطالح ،وؤلافطاح والشفافُت ،وجىغُذ
ضالخُاث ومؿاولُاث مجلـ ؤلاصاعة ( ، (OCDE, 2003زم ّجمذ بناصة ضُايت الخهغٍف في ؾىت 2004
مً هفـ اإلاىكمت والظي جػمً مجمىنت مً اإلاباصت للحىهمت جخمثل فُما ًلي( :ؾُض نبضالغخمان
نباؽ بله ،2012 ،،ضفدت )51


خلوق املطاهمين:

ٌشير هظا اإلابضؤ مً الحىهمت بلى خماًت خلىق اإلاؿاهمين  Les actionnairesوجإمين ؤؾالُب حسجُل
اإلالىُت وهلل ؤو جدىٍل ملىُت ألاؾهم والحطىٌ نلى اإلاهلىماث الخاضت بالشغهت واإلاشاعهت والخطىٍذ
في الاحخماناث الهامت للمؿاهمين ،واهخساب ؤنػاء مجلـ ؤلاصاعة والحطىٌ نلى خطظ مً ؤعباح
اإلاشاعهت ،والخهضًالث في الىكام ألاؾاي ي وألاؾهم ؤلاغافُت وؤي مهلىماث كض حؿفغ نً بُو الشغهت


املعاملت املتكافئت للمطاهمين:
ُ
ًجب ؤن ًىفل بؾاع خىهمت الشغواث اإلاهاملت اإلاخيافئت لجمُو اإلاؿاهمين ،هما ًجب ؤن جخاح

الفغضت ليافت اإلاؿاهمين للحطىٌ نلى حهىٍؼ فهلي في خالت اهتهان خلىكهم
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أثز أصحاب املصالح في خوكمت الشزكاثً :جب ؤن ًىؿىي بؾاع خىهمت الشغواث نلى

الانتراف بدلىق ؤصحاب اإلاطلحت خؿب اللاهىن ،وؤن ٌهمل نلى حصجُو الخهاون بُنهم وبين
الشغواث في مجاٌ زلم الثروة وفغص الهمل وجدلُم الاؾخضامت للمشغوناث اللاثمت نلى ؤؾـ
ؾلُمت


إلافصاح و الشفافيت :البض ؤن ًىفل ؤلاؾاع جدلُم ؤلافطاح الضكُم و في الىكذ اإلاىاؾب

بشإن وافت اإلاؿاثل اإلاخطلت بخإؾِـ الشغهت و مً بُنها اإلاىكف اإلاالي و ألاصاء و اإلالىُت و ؤؾلىب
مماعؾت ؤلاصاعة
مطؤولياث مجلظ إلادارة :البض ؤن ًدُذ ؤلاؾاع الخؿىؽ ؤلاعشاصًت الاؾتراجُجُت لخىحُه

الشغواث و ًىفل اإلاخابهت ّ
الفهالت لإلصاعة الخىفُظًت مً كبل مجلـ ؤلاصاعة ،و ؤن ًػمً مؿاثلت
مجلـ ؤلاصاعة مً كبل الشغهت واإلاؿاهمين.
مً زالٌ ما ؾبم ًمىً اللىٌ ّ
ؤن خىهمت الشغواث جخمثل في الىلاؽ الخالُت:


هي هكام مخيامل ًخهلم بالغكابت نلى هُفُت ؤصاء الشغواث

جىغُذ و جىكُم الهالكت بين ول مً اإلاؿاهمين و مجلـ ؤلاصاعة و اإلاضًغًٍ وؤصحاب اإلاطالح

ُ
اللىانض التي ًجب ؤن جضاع نلى ؤؾاؾها الشغهت و جىغُذ الحلىق و الىاحباث ليل ألاؾغاف.

هما ًمىً اللىٌ ّ
ؤن الحىهمت اإلااؾؿُت حهخبر بمثابت ألاصاة التي حهمل نلى وحىص اوسجام وجىافم بين
مسخلف ألاؾغاف الفانلت في اإلااؾؿت ،مو جىفير ول اإلاخؿلباث و الشغوؽ الػغوعٍت و ألاؾاؾُت لؿض
اخخُاحاتهم ،مً ؤحل الىضىٌ بلى مؿخىي ناٌ مً الىفاءة مً زالٌ فخذ اإلاجاٌ لإلبضام والخؿىع ،و
الخهاون بين هظه ألاؾغاف لخىفير بِئت مالثمت للهمل.
.2.1خوكمت الجامعاث :اهخلل هظا اإلافهىم بلى الجامهاث ؾىت  1983لُهبر نً ألاػمت الحلُلُت التي
جمغ بها الجامهاث والحلىٌ اإلالترخت لها ،جلً ألاػمت التي جخمثل في ّ
ؤن هىان بصاعاث حامهُت وغهتها
الؿلؿت الخىفُظًت فىق الؿلبت وؤنػاء هُئت الخضعَـ لخيىن مهمتها اجساط اللغاعاث اإلاخهللت بشاون
هاالء ،صون ؤن ًيىن ألي منهم عؤي خىٌ مىاكشت هظه اللغاعاث ؤو الانتراع نليها .وهى ما ًػهف
جؿىع الجامهت بىضفها اإلااؾؿت ألاواصًمُت اإلافترع فيها بناصة ضُايت الخىحهاث الثلافُت واإلاهغفُت
والهلمُت للمجخمو ،بؿبب وغو اللغاع في ًض ؾغف واخض مً ؤؾغاف اإلااؾؿت الجامهُت ،ووغو باقي
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ألاؾغاف مً الؿلبت وؤنػاء هُئت الخضعَـ في وغو اإلاخللي لهظه اللغاعاث واإلالتزم بدىفُظها صون
مىاكشت (ماهغ لؿفي ؾلُم ،2005 ،،ضفدت )592
ُ"حهض خىهمت الجامهاث ّ
بإجها مجمىنت اللىاهين وألاهكمت والخهلُماث التي تهضف بلى جدلُم
ّ
ّ
والفهالت لخدلُم ياًاث
والخميز في ألاصاء نً ؾغٍم ازخُاع الاؾتراجُجُاث اإلاىاؾبت
الجىصة الشاملت
الجامهت وؤهضافها الاؾتراجُجُت (هاضغ الضًً)2012 ،
نىضما هخيلم نً هفاءة الجامهاث وجدؿين ؤصائها والجىصة الشاملت ،فهظا وله ًضزل غمً
ً
ؾىاء نلى
خىهمت الجامهت التي جخؿلب ضُايت مىكىمت مخياملت حشمل حمُو ؤصحاب اللغاعاث
مؿخىي الحيىمت ؤو الىػاعة ؤو اللُاصاث ؤلاصاعٍت والبُضايىحُت نلى مؿخىي الجامهت ،مما ًلخط ي
االشفافُت ،واإلاؿاثلت ،ومشاعهت حمُو ألاؾغاف الفانلت في الجامهت بضون اؾخثىاء ،وفم هظه اإلاىكىمت
التي جبلى مغحهُت حشغَهُت وجىكُمُت ليل ألانماٌ ،بدُث ُح ّ
ؿير اللغاعاث الجامهُت والهلمُت والبدثُت
وألاواصًمُت خؿب ألاضىٌ الهلمُت مً زالٌ اللجان واإلاجالـ الهلمُت غمً ما ٌؿمى بمجالـ
خىهمت الجامهت.

هما ًمىً اللىٌ ّ
ؤن الحىهمت جخػمً مجمىنت مً الهىاضغ جخمثل في :الشفافُت ،والخجاوـ،

واإلاشاعهت ،والخيؿُم بين اإلاخضزلين والفانلين ،وجلُُم الىخاثج وبمياهُت جلىٍمها نىض الػغوعة،
باإلغافت بلى جدمل مؿاولُت ول ؾغف.
ًمىً بؾلاؽ الحىهمت في الجامهاث نلى الضوع اإلاىىؽ بها والظي ًخمثل في الخيىًٍ ،وبهخاج
اإلاهغفت ووشغها ،باإلغافت بلى البدث وؤلابضام ،وزضماث اإلاجخمو ،وهػُف الغكابت ،والدؿُير ّ
الشفاف
وجغشُض الىفلاث فُما ًخهلم باإلايزاهُت والىؾاثل اإلاسخغة ،مو الخإهُض صاثما نلى نملُت الخلُُم.
ؾبها هىان بهؼ اإلاهىكاث التي جدىٌ صون جؿبُم الحىهمت زاضت في الجامهاث منها :اللىاهين
والدشغَهاث الجامهُت ،همـ حؿُير الجامهت ،زلافت اإلاجخمو وهكغجه للجامهت ،اإلاىار الاكخطاصي
والؿُاي ي ،يُاب ؤنػاء هُئت الخضعَـ نً ضىو اللغاع ،نضم جفهُل اإلاجالـ واللجان الهلمُت
واكخطاعها نلى ؤلاحغاءاث الغوجُيُت.
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الشكل ركم  :11مختلف املزاخل املهيكلت للحوكمت الجامعيت :كيم ُمدافع عنها للىتائج

الحوكمت الجامعيتالاض ـت ـلــالليت

املدللت

الليم
إلاطار اللاهووي ؟
جددًد ألاهداف
عمليت مشاركت الجميع ؟
اللزاراث
الامكاهياث املتاخت ؟
ألافعال
التلييم
الىتائج

التبعاث )(Imputabilité

Source : J.-F. Denef et B. Mvé-Ondo, Introduction à la
gouvernance des université, agence universitaire de la francophonie,
paris, 2012. P.26
قل اؾخلاللُت الدؿُير ؤنّ
هالخل مً زالٌ هظا الشيل الظي ًبين مغاخل الحىهمت الجامهُت في ّ
مفهىم الحىهمت ٌهمل نلى ؾغق الهمل في الجامهت بما فيها اللىاهين والدشغَهاث و مؿاًغتها مو الىاكو
وما ًجغي مً حًيراث في الهالم ،والخيؿُم بين مسخلف اإلاؿاولين ونلى حمُو اإلاؿخىٍاث ،مو ألازظ
بهين الانخباع ول آلا اء الفانلت في كلب الجامهت ،وؾغق ؤزظ اللغاع مو جىفير ول الىؾاثل .يير ّ
ؤن هظه
ع
اإلالاعبت ال جبلى ُمًللت ،بل جخهضي بلى الثلافت ،واللُم ،وؾغٍلت الىكغ بلى الخهاٌش الجماعيّ ،ؤوال صازل
ّ
ّ
ّ
جيىن مؿاولي وبؾاعاث الًض.
الجامهت ،زم صازل اإلاجخمو نلى انخباع ؤن الجامهت ِ
جغجىؼ خىهمت الجامهاث نلى:
 جدضًض ألاهضاف
 جىفُظ هظه ألاهضاف
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 الدؿُير
 جلُُم الىخاثج ،وجصحُذ الازخالالث وججىبها مؿخلبال
ٌؿخلؼم:
 ؾُاؾاث
 ؤهكمت حؿُيرًت وحهلُمُت
 ماؾؿاث لؿىق الهمل
 ؤهكمت الػمان الاحخماعي.
ًخؿىع غمً:
 ؾُاق احخماعي ؾُاي ي واكخطاصي للبلض
 اللاهىن ألاؾاي ي للجامهت.
بهضف جدؿين حىصة الخهلُم الهالي.
جخؿلب خىهمت الجامهاث في الجؼاثغ وغو بهؼ الهىاضغ التي هغاها ؤؾاؾُت وجميز كؿام الخهلُم
الهالي إلاا له مً زطىضُاث نً باقي اللؿاناث  ،هي:
 اؾتراجُجت جؿىٍغ للخهلُم الهالي مً مىؿلم واكو الجامهت الجؼاثغٍت وجىُُفها مو
اإلاخًيراث الخاعحُت
 زغٍؿت نمل
 وغو ول ماؾؿت حهلُم نالي في مدُؿها الاحخماعي والاكخطاصي ،وؤزغها نلى
خىهمت الجامهاث
هغي ّ
ؤن خىهمت الجامهاث جضوع خىٌ ؤعبو نىاضغ عثِؿُت:
.1.2.1ضلك ألاضاجذة و الباخثينً:مثل ألاؾخاط والباخث الغهيزة ألاؾاؾُت للجامهت ،وهى مؿاوٌ
نً حىصة زضماث الخهلُم والبدث ،ولهظا ًخؿلب ألاؾخاط عناًت زاضت مً ؾغف الجهاث اإلاهىُت
مً جىفير بِئت مالثمت للهمل والخدفيز ،و الهىاًت... ،الخ.
ًدضص ألاؾخاط  Richard Ernstالحاثؼ نلى حاثؼة هىبل في الىُمُاء ؾىت  1991وؤؾخاط باإلاضعؾت
اإلاخهضصة الخلىُاث بؼعٍش ؾىَؿغا صفتر شغوؽ ألاؾخاط هما ًلي:
 اللُام ببدث ببضاعي
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 مىذ حهلُم مهاضغ طاث مؿخىي نالي
 الخفخذ نلى الهالم الخاعجي وؤلاخؿاؽ باإلاؿاولُت.
ٌهني له مفهىم ألاؾخاط حهلُم ما ّ
جم الخىضل بلُه مً زالٌ البدث الهلمي وؤلابضام ،ؤي ًجب ؤن
ّ
اإلاخهلم.
جطل هخاثج البدث بلى ِ
فخدؿين ؤصاء البدث الهلمي في الجامهاث ًخدضص مً زالٌ مباصت الحىهمت.
ّ
.2.2.1الطلبت ً:مىً انخباع الؿالب هؼبىن في الجامهت نلى انخباع ؤهه مخللي للهلىم واإلاهاعف ،ولى
ّ
ؤن لهظا اإلاطؿلح مفهىم ججاعي ،لىً ًجب بصاعجه بشيل مالثم وصحُذ.
في هظا الطضص هلىٌ ّ
ً
ؾىاء حهلم ألامغ باألؾاجظة ؤو
ؤن الجامهت ًجب ؤن حؿخلؿب ألاخؿً

بالؿلبت نلى انخباع ؤن الجامهت هي ججمو لألصمًت وللىفاءاث ،وبلضع ما جيىن هظه ألاصمًت ؤخؿً
جيىن الجامهت ؤخؿً ،كطض جىفير اإلاهاًير الهلمُت وألاواصًمُت (اليشغ ،وؤلاشهام الهلمي ،وبغاءاث
الازترام ،و حاثؼة هىبل... ،الخ).
ًُظهغ ) Jean-Robert Pitte (François Garçon, 2003, p. 216عثِـ ؾابم لجامهت الؿغبىن باآلزاع
الؿلبُت الىاججت نً هلظ جىلل الؿلبت الفغوؿُين بين الجامهاث ،وَسجل ّ
ؤن الجامهاث الفغوؿُت
حؿخلبل ؤؾاؾا فلـ الؿلبت الخابهين إلالاؾهاتهم ألاواصًمُت وهظا ٌهخبر خؿبه مإؾاة ،مما ًيخج نىه
 microcosmes régionauxؤي وؾـ احخماعي مىًلم نلى هفؿه ،وَهمل خؿب كىانضه الخاضت.
ّ
لإلشاعة ّ
ؤن الجامهاث الجؼاثغٍت جفخلض بلى هظه الخاضُت في جىلل الؿلبت بين الجامهاث ،بال عبما
في بهؼ الخسططاث الىؾىُت ،وهظا مً شإهه ؤن ًازغ ؾلبا نلى جيىًٍ الؿالب واهدشافه لفػاءاث
وزلافاث حضًضة كض حؿاهم بشيل ّ
فهاٌ في جيىٍىه الهلمي وختى في جيىًٍ شخطِخه وجفخده نلى
الهالم الخاعجي.
.3.2.1التطيير إلاداري و املالي للموارد البشزيت
في مجاٌ الدؿُير ؤلاصاعي جيىن مهاًير الحىهمت مغجبؿت بمغصوصًت وحىصة الخضماث ،وفهالُت
الهمل وجثمين اإلاىاعص البشغٍت .ؤما فُما ًخهلم بالدؿُير اإلاالي ًجب ؤن ًغجىؼ نلى الشفافُت والىغىح
هما حاء في مباصت الحىهمت التي خضصتها مىكمت .OCDE
جغجبـ جدضًاث الجامهت في الؿُاق الجضًض إلاجخمو اإلاهغفت والهىإلات في بضاًت اللغن الىاخض
والهشغون بالحىهمت مً زالٌ الخسؿُـ الاؾتراجُجي ،واإلاماعؾاث التي جخطف بالىفاءة في الدؿُير مو
جلُُم حىصة ول الخضماث التي جلضمها الجامهت .هما ًجب نلى هفاءة حؿُير اإلاىاعص الهمىمُت اإلاسخغة
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للجامهت ؤن جيىن مىغىم نىاًت مً كبل ول ألاؾغاف الفانلت في الجامهت ،باإلغافت بلى غغوعة ؤن
جيىن الىفاءة ،ومغاكبت الجىصة والشفافُت نىاضغ فانلت في اإلاماعؾاث الخىكُمُت والدؿُيرًت.
 :2ضمان جودة التعليم العالي

نغف حىعحان  1993الجىصة ّ
.1.2مفهوم الجودة :حهضصث حهغٍفاث الجىصة الشاملت ،فللض ّ
بإجها:
مالثمت الؿلو والخضماث الؾخسضام الهمالء ،و مؿابلتها للمىاضفاث التي جلبي اخخُاحاتهم وجىكهاتهم.
نغفها فُيبام ّ 1991
وكض ّ
بإجها :اإلاجمىم الىلي لطفاث الؿلهت ؤو الخضمت الىاججت نً صعاؾاث
الدؿىٍم ،والهىضؾت ،والخطيُو ،والطُاهت ،ؤو نً ؾغٍم وحىص ؤي ؾلهت ؤو زضمت في الاؾخهماٌ ،والتي
نغف اإلاههض ألامغٍيي للمهاًير  ANSIالجىصة ّ
بإجها :حملت ّ
ؾخلخلي جىكهاث الؼبىن ،في خين ّ
الؿماث
والخطاثظ َ
للمىخج ،ؤو الخضمت التي ججهلها كاصعة نلى الىفاء باخخُاحاث مهُىت (نبض اإلادؿً،2002 ،

ص ّ .)13ؤما الجىصة ؾبلا للخهغٍف اللُاي ي الظي ًدمل عكم اًؼو  8402فهي :جيامل اإلاالمذ
والخطاثظ إلاىخج ؤو زضمت ما ،بطىعة جمىً مً جلبُت اخخُاحاث ،ومخؿلباث مدضصة ،ؤو مهغوفت
غمىا (الشبراوي  ،1995ص .)101
ؤما في التربُتّ ،
فةن الجىصة التي حؿعى بليها حهني بلُمت ؤلاهخاج يير الغبدُت ،التي حشمل مىاضفاث
مهُىت جسضم يغع اإلاجخمو ،وجدلم ؤهضافه هما جدلم الغغا للمؿخفُضًً الظًً هم الؿلبت
واإلاجخمهاث (الىُالوي ،1998 ،ص )362

خؿب  Edward Demingوهى ؤخض عواص بصاعة الجىصة الشاملت خُث ًلىٌ ّ
ؤن "بصاعة الجىصة الشاملت
هي ؾغٍلت ؤلاصاعة اإلاىكمت ،التي تهضف بلى جدلُم الخهاعف واإلاشاعهت اإلاؿخمغة مً الهاملين باإلاىكمت
مً ؤحل جدؿين الؿلهت ؤو الخضمت ،ؤو ألاوشؿت التي جدلم عغا الهمالء وؾهاصة الهاملين ومخؿلباث
اإلاجخمو( ".فىاػ الخمُمي ،2008 ،ضفدت )14
ًمىً اللىٌ ّ
ؤن غمان حىصة الخهلُم الهالي جىمً في فهالُت جلً الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث والخؿـ
وؾغق الدؿُير في الجامهت مً زالٌ جؿبُم مباصت الحىهمت لػمان مسغحاث جخماش ى مو مخؿلباث
اإلاجخمو وجيىن في مؿخىي الخدضًاث التي جىاحه الجامهت بدُث حؿاهم في الخىمُت بجمُو ؤبهاصها.
.2.2خصوصاث التعليم العالي :الجامهت ماؾؿت كض جيىن نمىمُت ؤو زاضت طاث ؾابو نلمي وزلافي
ومنهي جخمخو الصخطُت اإلاهىىٍت والاؾخلالٌ اإلاالي ،حهمل جدذ وضاًت وػاعة الخهلُم الهالي والبدث
الهلمي.
جخمثل اإلاهام ألاؾاؾُت للجامهت في مجاٌ الخيىًٍ الهالي نلى الخطىص فُما ًلي:
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جيىًٍ ؤلاؾاعاث الػغوعٍت للخىمُت الاكخطاصًت والاحخمانُت والثلافُت للبالص



جللين الؿلبت مىاهج البدث وجغكُت الخيىًٍ بالبدث وفي ؾبُل البدث



اإلاؿاهمت في بهخاج ووشغ مهمم للهلم واإلاهاعف وجدطُلها وجؿىٍغها



اإلاشاعهت في الخيىًٍ اإلاخىاضل.

وجخمثل اإلاهام ألاؾاؾُت للجامهت في مجاٌ البدث الهلمي والخؿىٍغ الخىىىلىجي نلى الخطىص فُما ًلي
اإلاؿاهمت في الجهض الىؾني للبدث الهلمي والخؿىٍغ الخىىىلىجي


جغكُت الثلافت الىؾىُت ووشغها



جثمين هخاثج البدث ووشغ ؤلانالم الهلمي والخلني



اإلاشاعهت غمً ألاؾغة الهلمُت والثلافُت الضولُت في جباصٌ اإلاهاعف وبزغائها.

ولخدلُم ول هظه ألاهضاف البض مً خىهمت في الدؿُير جىفغ الىفاءاث التي حؿخؿُو ؤن جىفغ زضماث
الثلت لألؾخاط بانخباعه ألاصاة الحلُلُت لخفهُل وافت ؤشياٌ ومضازل الخؿىٍغ ،وجدلُم الخدطُل
اإلاغيىب للؿالب وجؼوٍضه باإلاهاعف واإلاهاعاث الالػمت.
 :3خالت الجشائز
لم ًخهضي يضاة الاؾخلالٌ نضص الؿلبت الجامهُين  1000ؾالب وزالر ماؾؿاث حامهُت ،الُىم
وضلىا بلى ؤهثر مً  100ماؾؿت حامهُت ،وما ًلاعب  1500000ؾالب حامعي ،وهى في جؼاًض مؿخمغ مً
ؾىت بلى ؤزغي.
مً بين اإلاغاخل الهامت التي ّ
مغ بها بضالح الخهلُم الهالي في الجؼاثغ:
 بضالخاث  ،1971انخمضث الجؼاثغ خُنها الىكام الؿضاي ي وهكام اإلالغعاث Le
système modulaire
 ،1980 الىكام الؿىىي  Le système annuelواإلالاضت  La compensationفُما
ًخهلم باإلاهضالث
 1990 الهىصة بلى هكام اليلُاث.
وان الهضف مً هظه ؤلاضالخاث هى غمان حىصة الخهلُم الهالي ،ومؿاًغة اإلاخًيراث الاكخطاصًت،
والاحخمانُت ،والثلافُت ،والؿُاؾُت وجماشُا مو مخؿلباث الهىإلات التي ؤللذ بػاللها نلى ول صوٌ
الهالم.
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الُىم ّ
جم حهمُم هكام  LMDنلى ول ماؾؿاث الخهلُم الهالي ،ما نضا بهؼ الخسططاث
والؿب ،والطُضلت ،وحغاخت ألاؾىان ،و اإلاضعؾت اإلاخهضصة الخلىُاث... ،الخ.
الجدول ركم ً :11بين عدد املؤضطاث الجامعيت على مطتوى الوطً
الجامعاث
51

املزاكش

املدارص

املدارص العليا

جامعت التكويً

الجامعيت

الوطىيت العليا

لألضاجذة

املتواصل

13

29

11

11

املجموع
116

املصدر07/03/2017www.mesrs.dz :
ٌهخبر هظا الهضص هاثال ( 106ماؾؿت حامهُت) بطا ما جمذ ملاعهخه ببهؼ الضوٌ هبرًؿاهُا مثال لضحها
( 169ماؾؿت حامهُت) وفغوؿا  75حامهت صون اإلاضاعؽ واإلاهاهض ،لىً ًبلى الهمل نلى حىصة
مسغحاث هظه اإلااؾؿاث الجامهُت.
حهمل اإلااؾؿاث الجامهُت جدذ زالر هضواث حهىٍت الىؾـ ،والشغق ،والًغب ،ومً مهام هظا
الىضواث الخيؿُم ،والخبرة ،والخلُُم مضنمت بلجان بُضايىحُت وما بهض الخضعج ،بدُث ٌشيل عئؾاء
هظه الىضواث الجهىٍت مىخب الىضوة الىؾىُت للجامهاث.
مهضٌ الخإؾير في الجامهاث نلى اإلاؿخىي الىؾني ؤؾخاط ليل  24ؾالب ،وهى مهضٌ ملبىٌ خؿب
ّ ّ
اإلاهاًير الهاإلاُت ،بال ؤهه ًسخلف مً جسطظ بلى آزغ ومً ماؾؿت حامهُت بلى ؤزغي.
إلاىاحهت الخدضًاث الىبيرة ؤمام الجامهت الجؼاثغٍتً ،جب الهمل نلى:
 غمان حىصة الخيىًٍ
 بصماج ؤلابخياع وؤلابضام والاخخُاحاث الجضًضة لؿىق الهمل
 الهمل نلى بىاء مجخمو اإلاهغفت مً زالٌ:
 الىضىٌ بلى الهمل خؿب اإلاهاًير الهاإلاُت
 الانتراف بالشهاصاث الجامهُت الجؼاثغٍت.
مً غمً ؤلاضالخاث التي باشغث بها الىػاعة الىضُت:
 اإلاغافلت البُضايىحُت  Tutoratومخابهت الؿالب ،ومؿانضجه في الخدػير للمشاعَو
اإلاهىُت وؤلاهضماج اإلانهي( ،اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  09-03الطاصع بخاعٍش  2009/01/03يير ّ
ؤن

اإلاالخل ّ
ؤن هظا الهضف لم ًجؿض مُضاهُا لهضة انخباعاث ،منها اوشًاالث ألاؾاجظة بمؿاعاتهم
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اإلاهىُت ،واعجباؾاتهم الصخطُت ،و كلت فغص الهمل ،ونضم ّ
فهالُت وهجانت وواالث الضنم
والدشًُل ، …،الخ
 الهمل الصخص ي للؿالب في هكام  ،LMDوهى هظلً مفلىص نىض الىثير مً الؿلبت،
كض ًغحو بلى نضم مالثمت البِئت التي ٌهِش فيها
 جىىىلىحُاث ؤلانالم والاجطاٌ ،واإلاىاعص الغكمُت ،واإلاداغغاث نلى الخـ .عيم
ّ
بال ّؤجها جبلى مدضوصة ّ
حضا ،وؤخُاها مفلىصة.
وحىص البهؼ مً هظه الىؾاثل وؤلامياهُاث،
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الشكل ركم  :12كيفيت ضمان جودة التعليم العالي
الجامهت
الشغوؽ الخاعحُت

الشغوؽ الضازلُت
اإلااؾؿت

 .1الطلب الاجتماعي

 .1فزكت التكويً
 .2الفزق

الاخخُاحاث-الؿلبت (الؿبُهت و الجىصة)

البُضايىحُت للمىاص (و.ؤ)
 .3مدتوى مددد مً خالل

 .2جوفز التربص في

املؤضطاث
-الىفاءاث (اإلاهىُت ،اإلادىعٍت)

مجموعت أرصدة ووطب مع
مطاراث أخزى

 .3املديط الاجتماعي الاكتصادي
(مالثم لخضنُم جدؿين

 .4جهاس املزافلت
الخيىًٍ)
 .5الفضاءاث و شزوط العمل
-الىعشاث

عرض التكوين

-اإلاىخبت

 .4التأطير الخارجي
ألاؾاجظة الؼاثغًٍبؾاعاث اإلااؾؿت-الخبراء

فػاء خغالطالب

 .6التوثيم

آزغًٍ .5إمكاهيت العمل و إوشاء

الببلُىيغافُا  ،ألاهترهِذ
مؤضطاث
بمياهُت الحطىٌ نلى ألاهترهِذ

(الدشًُلُت)
 .6وضع جهاس للتلييم الخارجي

 .7جهاس إلاعالم و الاجصال

جلُُم مىخىج الخيىًٍ

 .8أرضيت ألاعمال التطبيليت
 .7التعاون

و ألاعمال املوجهت

-الخهاون

 .9املديط العلمي و البدثي
.11

جهاس التلييم الداخلي

-الضولي
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.11

جىظيم التعليم
غمان
الشغواء

الجامهت (مشغوم اإلااؾؿت)
الجىصة

املصدر :جوصياث جلطاث كطاع التعليم العالي ،الىدوة الوطىيت للجامعاث.2112 ،
خؿب هظا الشيلّ ،
فةن غمان حىصة الخهلُم الهالي ًخؿلب بهؼ الشغوؽ الضازلُت منها الفغق
البُضايىحُت (مؿاوٌ اإلااصة ،ومؿاوٌ الىخضة... ،الخ) التي ماػالذ يير مفهلت باإلاؿخىي اإلاؿلىب،
ؤًػا حهاػ اإلاغافلت مًُب جماما لكغوف ؤخُاها زاعحت نً هؿاق ألاؾخاط اإلاغافم ،باإلغافت بلى نضم
مالثمت شغوؽ الهمل في بهؼ الجامهاث عيم ما جىفغه الضولت مً بمياهُاث .ػص نلى طلً الغئٍت يير
ً
ؾىاء باليؿبت لألؾخاط ؤو الؿالب.
واضحت ويير مىخضة فُما ًخهلم بهملُت الخلُُم
ّ
ؤما باليؿبت للشغوؽ الخاعحُت ،فىكام ً LMDدخاج بلى جغبطاث جؿبُلُت للؿلبت في وؾـ
اإلااؾؿاث لغبـ الجاهب الىكغي بالخؿبُلي ،مما ًخؿلب بؾاعا ناما ًخػمً اجفاكُاث بين كؿام
الخهلُم الهالي ومسخلف اللؿاناث ألازغي للخىفل بالؿلبت اإلاتربطين وبنؿائهم الهىاًت اليافُت.
نضم وحىص حهاػ لخلُُم مىخىج الجامهت لخدضًض مسخلف الازخالالث التي كض حؿانض في جدؿين
ألاصاء وغمان الجىصة.
فُما ًخهلم بالخهاون الضولي ،فهال هىان بهؼ البرامج مثلErasmus, Tempus, AUF, CMEP, :
 ،CEMURوييرها في مجاٌ الخهلُم الهالي والبدث كطض جباصٌ البرامج ،وبنضاص جيىًٍ مىخض ،وجيىًٍ
اإلايىهين ،وجىلل و جباصٌ بين الؿلبت ،مما ٌهؼػ غمان الجىصة.

ّ
غمان الجىصة ال ًلخطغ نلى ؤلاضالخاث التي جمـ بالهُاول وألاهكمت فلـ ،وبهما ًجب ؤن

ًخهضي بلى انخماص الطغامت والشفافُت في الخىقُف بطفت نامت في اللؿام وزاضت ألاؾاجظة ،والترهيز
نلى نملُت جلُُم ألاؾاجظة خؿب اإلاهاًير الهلمُت واإلاىغىنُت في هفـ الىكذ ،باإلغافت بلى جؿبُم
الحىهمت بيل ؤبهاصها ،نلى انخباع ّ
ؤن مؿخلبل ؤي بلض مغهىن بخميز الخهلُم الهالي .وهى الص يء الظي
ماػاٌ مفلىصا في حل الجامهاث الجؼاثغٍت.
هدً الُىم في وكذ كض بضؤث فُه خغب ألاصمًت التي ًجب ؤن جبضؤ مً الجامهت ،وزير صلُل نلى
طلً الترجِب الظي جدكى به الجامهاث التي انخمذ مباصت الحىهمت ّ
مما ؤهلها ؤن جطبذ عاثضة نلى
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اإلاؿخىي الهالمي ،زاضت في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت وبغٍؿاهُا وؾىَؿغا وييرها مً الضوٌ ختى
ؤلافغٍلُت خؿب جغجِب شىهلاي  Shangahiالظي ًدص ي ول ؾىت الـ  500حامهت ألاخؿً في الهالم و
ّ
الجؼاثغ صاثما يير مىحىصة في هظا الترجِب ،يير ّ
ؤن هىان مً اهخلض هظا الترجِب نلى انخباع ؤهه ًإزظ
بهين الانخباع مهاًير حاثؼة هىبل  Prix Nobelاإلامىىخت للؿلبت اللضماء للجامهت ؤو باخثيها ،ونضص
اإلاُضالُاث  Médailles Fieldsالتي حهاصٌ هىبل في الغٍاغُاث ،باإلغافت بلى نضص اإلالاالث اإلايشىعة في
مجالث فلـ اهللىؾىؿىهُت همجلت الؿبُهت  ،Natureوالهلم .Sciences
لإلشاعة ّ
فةن جغجِب شىهلاي ٌهىص بلى ضاخبه  Nian Cai Luiألاؾخاط الضهخىع في الىُمُاء ،مً
حيؿُت ضِىُت ومخسغج مً  Queen’s Universityبىىضا ،خُث نمل عفله فغٍم نمله نام  2003نلى
ابخياع جغجِب ؤخؿً  500حامهت مً بين آالف الجامهاث ،و وغو كاثمت هظه الجىاثؼ نلى ألاهترهِذ
)  (www.arwu.orgوبهظا البدث في الىؾـ الجامعيّ ،
فةن  Nian Cai Luiلم ًىً حهضف بلى حهؼٍؼ حىصة
همىطج الخهلُم الهالي في الطين ،لىً لخىنُت الؿلؿاث الطِىُت ببهؼ الىلاثظ اإلاىحىصة في الخهلُم.
ً
وابخضاء مً هظا الخاعٍش بضؤ الخىافـ بين حامهاث الهالم ،وبضؤث خغب الظواء بين الضوٌ.
في بخضي اإلاىاؾباث ّ
ضغح اإلاضًغ الهام للبدث الهلمي بىػاعة الخهلُم الهالي والبدث الهلمي
ألاؾخاط الضهخىع نبض الحفُل ؤوعاق مىخلضا مىهجُت الترجِب نلى ؤؾاؽ ّؤجها جغهؼ ؤؾاؾا نلى البدث،
واؾخهماٌ ألاهترهِذ وهُفُت وؾغنت الىلىج بليها ،صون مغاناة حهىص الضولت اإلابظولت في بىاء الهُاول
وجدؿين الخإؾير البُضايىجي ،مظهغا بترجِب ) SCImago et Institutions Ranking (SIRالظي خاػث فُه
حامهت هىاعي بىمضًً للهلىم والخىىىلىحُا بباب الؼواع الجؼاثغ اإلاغجبت  11نلى مؿخىي اللاعة ؤلافغٍلُت
واإلاغجبت  1532نلى اإلاؿخىي الهالمي مػُفا ّ
ؤن الجامهت الجؼاثغٍت ؾخيىن في الطضاعة في ؾىت ،2020

ّ
وؤن جغجِب شىهلاي ؾِخػمً نلى اإلاضي اإلاخىؾـ نلى ألاكل زالر حامهاث حؼاثغٍت غمً الـ 500
حامهت ألاولى نلى انخباع ّ
ؤن الُىم اإلايزاهُت اإلامىىخت للخهلُم الهالي جمثل خىالي  % 8مً ميزاًت حؿُير
الضولت ،و % 2.4مً الىاجج الضازلي الخام.
حاء في جطغٍذ مهالي وػٍغ الخهلُم الهالي والبدث الهلمي ًىم  15حاهفي  2017بجامهت الجؼاثغ-

 -1بً ًىؾف بً زضة (الهالي) مفاصه بؾالق نملُت حهمُم الخلُُم الظاحي مً خُث غمان الجىصة
للماؾؿاث الجامهُت ،مظهغا ّ
بإن حهمُم الخلُُم الظاحي ؤضبذ الُىم غغوعة خخمُت لغبذ عهان الجىصة
نلى اإلاؿخىي الضازلي والخاعجي ونلى غىء الهىإلات ،وهظا ًمىىىا مً جدضًض هلاؽ الػهف وهلاؽ
اللىة ،باإلغافت بلى الفغص اإلامىىخت والهغاكُل التي جىاحه اإلااؾؿاث الجامهُت للؿماح لألؾغاف
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الفانلت ،زاضت الىضاًت مً بنضاص زؿت نمل تهضف بلى مهالجت ول الازخالالث ،وجدؿين مؿخىي
الخهلُم الجامعي الجؼاثغي وجؿىٍغ بغامج الخيىًٍ.
هما ؤغاف ّ
ؤن هظا اإلاؿعى ًمىذ للماؾؿاث الىؾُلت لىغو جلُُم صوعي لخدؿين الجىصة ؾبلا
للمهاًير الهاإلاُت التي جإزظ بهين الانخباع قغوف وزطىضُاث الجامهت الجؼاثغٍت ومدخىي مغحهُتها
الىؾىُتّ .
وؤن اللجىت اإلايلفت بخؿبُم غمان الجىصة في ماؾؿاث الخهلُم الهالي كض بضؤث جؿبُم
مسؿـ نملي مً زالٌ بوشاء زالًا لػمان الجىصة نلى مؿخىي اإلااؾؿاث ،وهظا جيىًٍ اإلاؿاولين
اإلايلفين بيشاؾاث هظه الخالًا في مجاٌ بصاعة الجىصة.
"ال ٌُهض الخلُُم اإلاؿخمغ زؿغا بطا وان له جطىعا واضحا" )(François Garçon, 2003, p. 213
مهما ًىً هضف الخلُُم ،مً اإلافترع ؤن ًيىن له آلُاث مػبىؾت ،ونضم الاؾخهماٌ ّ
الجُض لهظه
آلالُاث كض ًيخج نىه آزاعا ؾلبُت .هما ًجب بزػام هظه آلالُاث لللُاؽ وخؿب مجاٌ جؿبُلها بلى
بناصة فدطها في ول مغة ختى جيىن ّ
فهالت.
"للىضىٌ بلى الخميز ،نلى الجامهاث ألاوعوبُت الخمخو باؾخلاللُت هبيرة ومىدت ألاصاء ،هما ًجب
ميافئتها مالُا نىضما جخميز" )(François Garçon, 2003, p. 213
فهال ًجب ؤن ًيىن هىان جىافـ بين الجامهاث ،وجغجُبها نلى ألاكل صازلُا للىكغ في الجامهت
التي ّ
كضمذ ؤخؿً مً خُث جفىق ؾلبتها في اإلاؿابلاث الجهىٍت والىؾىُت ،ونضص اإلالاالث اإلادىمت،
وبغاءاث الازترام ،وهجانت مسابغ البدث بالجامهاث وما خللخه مً هخاثج حهىص بالفاثضة نلى اإلاجخمو
لخدفيزها وحصجُهها وميافئتها ختى جخميز ؤهثر فإهثر.
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.4الخاجمت
ّ
بن جدضًاث الخهلُم بطفت نامت والخهلُم الهالي بطفت زاضت هبيرة ومدشهبت ،وفي هفـ الىكذ
هي مفخاح لبلىى ؤهضاف الخميز والىلىج بلى نالم اإلاهغفت كطض جدلُم الخىمُت في شتى اإلاجاالث .وؤمام
هظه الخدضًاث ّ
فةن الدؿُير اإلادىم إلاىاعص اإلاشغوم الخهلُمي ؤضبذ ًخؿلب جؿبُم مباصت الحىهمت
وجلُُمها باؾخمغاع و بشيل صوعي إلاهغفت مضي هجانت الهُاول الخهلُمُت ،وؾغق الدؿُير ،وحىصة
الخيىًٍ ومسخلف الهُئاث واإلاطالح اإلاشيلت له لػمان حىصة الخهلُم الهالي.
ماػاٌ الخهلُم الهالي في الجؼاثغ في مغخلت اهخلالُت جغجىؼ نلى جؿبُم مباصت الحىهمت وغمان
حىصجه والاعجلاء بمسغحاجه هكغا إلاا ًىاحهه مً جدضًاث جخمثل في الخًيراث الهاإلاُت وؾبُهت اإلاغخلت التي
جخؿلب بنضاص هفاءاث وؾىُت كاصعة نلى امخالن اإلاهاعاث جخهامل بفهالُت ومهىُت مو اإلاهؿُاث الجضًضة
لهطغ اإلاهغفت.
كض باشغث وػاعة الخهلُم الهالي في حملت مً ؤلاضالخاث تهضف ولها بلى غمان حىصة الخهلُم
الهالي ،ونلى الفانلين الاكخىام بها والتزام الجضًت في جؿبُلها .ومً زالٌ هظه الضعاؾت هاهض نلى
الىلاؽ الخالُت:


نلض هضواث صوعٍت للمؿاولين نلى مؿخىي الجامهت ولجمُو اإلاؿخىٍاث

للخهغبف بمباصت الحىهمت وآلُاث جؿبُلها


اللُام بخلُُم صوعي إلاهغفت مضي جؿبُم مباصت الحىهمت



جلُُم مؿخمغ إلاسغحاث الجامهت ومضي مؿابلتها للمهاًير الهاإلاُت



ؤن جغهؼ بصاعة الجامهت نلى وغو مهاًير للغكابت الضازلُت ومخابهتها للهُئخين

ألاواصًمُت وؤلاصاعٍت


جؿبُم هكام اإلاؿاثلت ومباصت الشفافُت والىغىح



ضغف اإلايزاهُت وفلا إلاا ًدلم عؾالت الجامهت وؤهضافها



حصجُو البدث الهلمي وعبؿه باإلادُـ الاكخطاصي و الاحخماعي.
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ملخظ9
تهضف هظه الضعاؾت إلى جدضًض أزغ جُبُم مٗاًير الخوهمت الًغٍبُت في الخض من ْاهغة التهغب الًغٍبي
في الجؼابغ ،ومن أجل طلكً جكا اؾكخسضاس بؾكدباأت هكلصاة للبدكم الٗلخكي مكن زكءٌ اؾخلهكا ُٖ كت مكن
إَككاعاث اصاعة الًككغٍبُت ،وجككا بٖخمككاص ٖلككى أؾككلوب بأدككضاع ال ُككي البؿككُِ هككلصاة تزخبككاع تغيككُاث
الضعاؾت من زءٌ اؾخسضاس البرأامج اخهاةي .Spss
وجونككلذ الضعاؾككت إلككى مجموٖككت مككن ال خككابج أهم ككا أ ال ك اس اصاعة الًككغٍبُت الجؼابغٍككت بخُبُككم مٗككاًير
الخوهم ككت الً ككغٍبُت م ككن ق ككلأ الخ ككض م ككن ْ ككاهغة الته ككغب الً ككغٍبي ،وف ككي خزي ككر زغج ككا بمجموٖ ككت م ككن
الخونُاث أهم ا يغوعة إلؼاس اصاعة الًغٍبُت في الجؼابغ ٖلى جُبُم مٗاًير الخوهمت الًغٍبُت.
الكلم اااث املحخاحُ اات 9مٗككاًير الخوهم كت الً ككغٍبُت ،التهككغب الًككغٍبي ،الغ ككل الًككغٍبي ،بأدككضاع ال ُ ككي
البؿُِ
جطنُف G30,E629JEL
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Résumé:
Ce document vise à déterminer l'impact de l'application des
normes de gouvernance fiscale pour réduire le phénomène de l’évasion
fiscale, pour cela le questionnaire a été utilisé comme un outil de recherche
scientifique sous forme d’une enquête sur un échantillon des cadres de
l’administration fiscale, en s'appuyant sur la méthode de régression
linéaire simple pour tester les hypothèses de l'étude à l'aide du programme
statistique Spss.
L'étude a révélé un certain nombre de résultats dont la plus
importante est l’engagement de l’administration fiscale algérienne à mettre
en œuvre les normes de gouvernance fiscale permettra de réduire le
phénomène de l'évasion fiscale. En fin de compte, nous avons abouti à une
série de recommandations, la plus importante est celle de la nécessité
d’obliger l’administration fiscale à appliquer les normes de gouvernance
fiscale.
Mots clés:
normes de gouvernance fiscale, administration fiscale, évasion fiscale,
Fraude fiscale, régression linéaire simple.
Jel Classification Codes: G30,E62

238-209 » م م9102  جاجفي،خاص،1 الٗضص،3 املجلض،  « مجلت امللرٍسي للذراصاث الاكخطادًت واملالُت210

خضًضي اصس

(دور الحىكمت الػرٍبُت في الحذ من التهرب والغش الػرٍبي)

 .1ملذمت9
إ مف وس الخوهمت الًغٍبُت هو ٖباعة ٖن مف وس خضًم النكلة وولُض الخُوع في مف وس
الخوهمت والتي جمسًذ ٖن خػماث املالُت وبكخهاصًت في الٗالا في ْل الٗوملت واأفهاٌ اصاعة ٖن
امللىُت ،ومل ٘ الفؿاص وػٍاصة الغكابت ٖلى خٖماٌ واملداتٓت ٖلى خلوق املؿاهمي  .وم٘ جُوع الخوهمت
ال انت بالكغواث زا الب ون ْ غث الخوهمت الٗامت التي جدىا مؿؤولُاث ونءخُاث املؤؾؿاث
الخيومُت وصوابغها من صو جدي للضولت واقغان املواَ ي وػٍاصة الكفاتُت ٖن أٖمال ا ججاه
املواَ ي  ،من ه ا ْ غ مف وس الخوهمت الًغٍبُت.
حٗض الًغابب من أها خصواث املالُت التي حؿاٖض الضولت في جلمي املواعص وجوجيه ا وتلا
للؿُاؾاث املالُت وبكخهاصًت لخدلُم خهضاف املغؾومت مؿبلا ،تلا حٗض الًغابب غاًت بدض طاتها
وإأما وؾُلت حؿعى الضولت من زءل ا في جُبُم ؾُاؾاتها الخضزلُت وجدلُم غاًاتها بجخماُٖت
وأهضات ا بكخهاصًت.
ولىن م٘ جوؾ٘ أُاق الًغابب وهثرة أأواٖ ا ،تئ امليلف بالًغٍبت هثيرا ما ًلجل إلى خُل
وجهغتاث من أجل الخسلو من صت٘ الًغٍبت وهظا ما ٌٗغف بالتهغب الًغٍبي .وَٗض التهغب
الًغٍبي من أهثر املكاول التي جواج اللابمي ٖلى جدهُل الًغابب ملا ل من آزاع ؾلبُت ٖلى
جدهُل الًغٍبت ،خمغ الظي ً ٗىـ ؾلبا ٖلى إًغاصاث ال ؼٍ ت وبالخالي يٗف في جدلُم
خهضاف املغجوة من جدهُل الًغابب.
لظا باث لؼاما الخهضي ل ظه الٓاهغة ال ُيرة ومياتدتها بيل الوؾابل الىفُلت للخض منها أو
م ٗ ا بهضف يما اؾخمغاع وصًمومت صزوٌ املواعص املالُت لل ؼٍ ت الٗامت للضولت .ومن ه ا جا ث
الخاجت إلزًإ اصاعة الًغٍبُت لكغوٍ مماعؾاث الخوهمت ،وو هظه خزيرة أنبدذ الؿبُل
خأج٘ لخدؿي الخدهُل الًغٍبي ومياتدت ْاهغة التهغب الًغٍبي.
.1.1إشكالُت الذراصت9
جدولذ ْاهغة التهغب الًغٍبي إلى مكيلت هبرى في الجؼابغ بٗضما بلغ حجم ا مؿخوٍاث
مغجفٗت مما جٗل أزاعها ٖلى بكخهاص الوَني هبيرة جضا ،ولا جخمىن ؾابغ ال ُِ الخيومُت في
الف راث الؿابلت من جحجُا ْاهغة أزظث أقيات مخٗضصة من املماعؾاث الكغُٖت وغير الكغُٖت،
ٖلى أدو جٗل ال ؼٍ ت الٗمومُت جخىبض زؿابغ مالُت جؿُمت ،ما ًفغى يغوعة اخخياس الؿلُاث
إلى اؾ راجُجُاث جضًضة ملياتدت هظه الٓاهغة ال ُيرة.
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ومما ؾبم ًمىن نُاغت اقيالُت ل ظه الضاعؾت بالكيل آلاحي :إلى أي مذي ٌضاهم الالتزام
بخؿبُم مبادئ الحىكمت الػرٍبت في الحذ من التهرب والغش الػرٍبي في الجسائر؟
.1.1أهمُت وأهذاف الذراصت9
ب ا ً ٖلى ما جلضس تئ هظه الضعاؾت تهضف أؾاؾا إلى:
 الخُغق إلى أها املفاهُا املخٗللت بالخوهمت الًغٍبُت؛
 حؿلُِ الًو ٖلى ْاهغة التهغب الًغٍبي؛
 الخٗغف ٖلى خؾباب والضوات٘ التي جؤصي إلى التهغب والغل الًغٍبي؛
 إبغاػ الضوع الظي جلٗب الخوهمت الًغٍبُت في مياتدت التهغب والغل الًغٍبي في الجؼابغ.
ولإلجابت ٖلى اقيالُت املُغوخت اعجلً ا جلؿُا هظا البدم إلى زءزت مداوع عبِؿُت:
 ال لفُت ال ٓغٍت للخوهمت الًغٍبُت؛ مفاهُا ٖامت خوٌ التهغب الًغٍبي؛ صعاؾت مُضاأُت. :9ال لفُت ال ٓغٍت للخوهمت الًغٍبُت.
إ مف وس الخوهمت الًغٍبُت هو ٖباعة ٖن مف وس خضًم النكلة ،وولُض الخُوع في مف وس
الخوهمت والتي جمسًذ ٖن خػماث املالُت واملٗوكاث بكخهاصًت في الٗالا في ْل الٗوملت واأفهاٌ
اصاعة ٖن امللىُت ،ومل ٘ الفؿاص وػٍاصة الغكابت ٖلى خٖماٌ واملداتٓت ٖلى خلوق املؿاهمي  .وم٘
جُوع الخوهمت ال انت بالكغواث زا الب ون ْ غث الخوهمت الٗامت التي جدىا مؿؤولُاث ونءخُاث
املؤؾؿاث الخيومُت وصوابغها من صو جدي للضولت واقغان املواَ ي وػٍاصة الكفاتُت ٖن أٖمال ا
ججاه املواَ ي  ،من ه ا ْ غ مف وس الخوهمت الًغٍبُت( .م ض مدمض موس ى الٗبُني ،9102 ، ،نفدت
)032
 9.1.1محهىم الحىكمت الػرٍبُت .ه ان ٖضة حٗغٍفاث للخوهمت الًغٍبت وتُما ًلي ؾنؿخٗغى أها
جلً الخٗاعٍف ٖلى ال دو الخالي:
 ٖغتذ الخوهمت الًغٍبُت بلنها" :مجموٖت اللواٖض واجغا اث واللواأي امل ٓمت لألصا والؿلونواملماعؾاث التي جماعؾ ا اصاعة الًغٍبُت لًما خؿن ؾير الٗمل وبعجلا ب وػٍاصة الثلت بي
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املخٗاملي مٗ ا لخدلُم الٗضالت وجوتير الكفاتُت وجفُٗل الغكابت وجلضًغ املؿا لت لجمُ٘ الٗاملي
وطلً لخدلُم أهضاف الدكغَ٘ الًغٍبي وػٍاصة الثلت في ال ٓاس الًغٍبي للضولت".
 وٖغتذ بلنها" :الخىا الغقُض لإلصاعة الًغٍبُت باملكاعهت م٘ املجخم٘ املضني لخدؿي خصا وزلمم ار من الكفاتُت وبأًباٍ للخفاّ ٖلى خلوق الضولت من اًغاصاث الؿُاصًت ومغاٖاة
للٗضالت بجخماُٖت وخماًت خلوق املمولي وامليلفي بلصا الًغٍبت املفغويت ،خمغ الظي ًجٗل
من اتهاح والكفاتُت ٖ واأا لخوهمت امل ٓومت الًغٍبُت ونوت إلى ؾءمت خصا بالغكابت ٖلى
هفا وتاٖلُت وجلغٍغ املؿا لت".
 وٖغتذ الخوهمت الًغٍبُت بلنها" :مجموٖت من املباصا وخؾـ واللواٖض واجغا اث التي حٗملباحؿاق لًبِ أصا اصاعة الًغٍبُت وجوتير كضع من املهضاكُت بُنها وبي خَغاف أصخاب
املهالح واملداتٓت ٖلى أمواٌ الضولت من الًُإ وتغى املؿا لت ٖلى جمُ٘ الٗاملي في خالت
ازءٌ بخلً اللواٖض"ً( .وؾف خؿن ٖثما جٗفغ ،9102 ،الهفداث )20-92
-

وٖغتذ أًًا بلنها" :مجموٖت املباصا وخؾـ واللواٖض الخ فُظًت واجغا اث الخ ُٓمُت التي
جىفل يبِ أصا امل ٓومت الًغٍبُت هيل؛ من زءٌ جدضًض كاَ٘ لضوع خَغاف طوي الٗءكت
املؿخللت أو الخلزيرًت بُنهما والتي ًنبغي ليل َغف أصاؤها َواُٖت م٘ تغى الٗلوباث في خالت
ازءٌ بها".

 هما ٖغتذ بلنها" :م ٓومت من اجغا اث وخؾـ واللواٖض املىخوبت التي جًمن خؿن ؾير الٗملالًغٍبي صو ٖوابم للٗاملي وواتت املخٗاملي م٘ اصاعة الًغٍبُت ،وجدضًض مؿؤولُاث وواجباث
ول منها ،لًما

خلوق الجمُ٘ بٗضالت والونوٌ إلى جدلُم أهضاف الدكغَ٘ الًغٍبي

بكخهاصًت"( .م ض مدمض موس ى الٗبُني ،9102 ، ،نفدت )032
 .1.1أهمُت الحىكمت الػرٍبُت.حٗخبر الخوهمت الًغٍبُت طاث أهمُت كهوى ليل من امليلف واصاعة
الًغٍبُت ،خُم ًمىن ٖغى أهمُت الخوهمت الًغٍبُت ٖلى ال دو الخالي:
 من هاحُت املكلف 9جواتغ الخوهمت ٌٗوص ٖلى امليلف بفوابض أهم ا :الثلت وبَمئ ا إلى أ اصاعة
الًغٍبُت ت جخٗؿف في اؾخسضاس خلوك ا وؾلُاتها ،بل جلوس تلِ بخُبُم وج فُظ اللواأي
الًغٍبُت ،وجداتٔ ٖلى خلوق امليلف م٘ مغاٖاتها باإلتهاح والكفاتُت ،مما ًؤصي إلى ٖضس
جؼمذ امليلف في إؾا ة الٓن باإلصاعة الًغٍبُت ،وبالخالي عاخخ ال فؿُت وٖضس كلل  ،مما ًؤصي
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بامليلف إلى اتهاح ٖن إًغاصاج وأعباخ ال ايٗت للًغٍبت وأصا الًغٍبت املؿخدلت ٖلُ في
مواُٖضها املدضصة كاأوأُا.
 من هاحُت إلادارة الػرٍبُت 9جواتغ الخوهمت الًغٍبُت ٌٗوص ٖلى اصاعة الًغٍبُت بفوابض أهم ا:
اكءٌ من امل اػٖاث وال ءتاث ،وإمياأُت بأهغاف أدو جم٘ الخهُلت الًغٍبُت بضكت واخياس.
هما أنها حٗمل ٖلى ػٍاصة الخهُلت الًغٍبُت ،تًء ٖن قُوٕ املغوأت في الٗمل صازل الج اػ
الًغٍبي مما ٌؿاٖض الٗاملي ٖلى أصا وجباتها الوُْفُت بضكت وأفؿُت هاصبت ججٗل ا أهثر هفا ة
وتاٖلُت في جُبُم اللواأي ً( .وؾف خؿن ٖثما جٗفغ ،9102 ،نفدت  )20باإلياتت إلى م ٘
الفؿاص املالي واصاعي وجدؿي خصا الًغٍبي( .م ض مدمض موس ى الٗبُني ،9102 ، ،نفدت
)032
 .2.1أهذاف الحىكمت الػرٍبُت9حؿعى الخوهمت الًغٍبُت لخدلُم خهضاف الخالُت:
 كضعة اصاعة ٖلى تغى الغكابت ٖلى مجمل خصا املالي واملداؾبي للكغواث باٖخباعها تها أصخاب
املهالح صازل هظه الكغواث ،وبما ًدلم املداتٓت ٖلى الخهُلت الًغٍبُت من الًُإ وحُٗٓا
الغبذ الًغٍبي ،وم ٘ اجبإ ؾُاؾاث ً جا ٖنها حٗثر الكغواث؛
 كضعة املكغٕ الًغٍبي ٖلى جدلُم الخ اؾم بي ٖ انغ ال ٓاس الًغٍبي وصٖا أوانغ الثلت بي
مسخلف خَغاف املٗ ُت ،بدم ًمىن م ٘ اصاعة الًغٍبُت من الخٗؿف في مماعؾت ؾلُاتها
وجدلُم املءبمت بي صعجت الجغس والٗلوبت ؾوا بما ًخٗلم بداتث املسالفت للدكغَٗاث أو التهغب
الًغٍبي؛
ٖ ضالت الدكغَ٘ الًغٍبي في املٗاملت الًغٍبُت بي امليلفي واصاعة الًغٍبُت وهظلً بي امليلفي
أأفؿ ا؛
 الدشجُ٘ ٖلى مؿً الضتاجغ املداؾبُت امل خٓمت وعت٘ مؿخو الوعي الًغٍبي؛
 خزظ باألؾالُب الٗلمُت والخل ُاث الخى ولوجُت الخضًثت واملخُوعة( .عاقضي أمي ،9102 ،،
نفدت )944
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 .3.1أؾراف الحىكمت الػرٍبُت.
إ الخوهمت الًغٍبُت جخمثل في ٖضة أَغاف لدكيل امل ٓومت الًغٍبُت والتي جخيو من:
 الدشرَع الػرٍبيٖ 9باعة ٖن واتت اللواأي والخٗلُماث وخأٓمت التي حؿن لفغى الًغٍبت
وخهغها وجدهُل ا والتي ج ٓا ٖمل اصاعة الًغٍبُت واملخٗاملي مٗ ا( .م ض مدمض موس ى
الٗبُني ،9102 ، ،نفدت )034
 إلادارة الػرٍبُت 9جمثل اصاعة الًغٍبُت الج اػ امليلف بخُبُم الدكغَ٘ الًغٍبي ،والخدلم من
ؾءمت طلً الخُبُم خماًت لخلوق الضولت من ج ت وخلوق املمولي من ج ت أزغى ،باإلياتت إلى
اك راح الخٗضًءث والدكغَٗاث الًغٍبُت كهض جدؿي هفا ة ال ٓاس الًغٍبي .لظلً جؤصي اصاعة
الًغٍبُت صوع ا هاما في زلم البِئت الًغٍبُت املءبمت في املجخم٘ ،هما ًمىنها أ حؿاها في تٗالُت
ال ٓاس الًغٍبي ،إطا أ ال ٓاس الًغٍبي خخؿن جهوعا ت جيو ل كُمت إت بفًل اصاعة التي
جُبل ٖ( .فُف ٖبض الخمُض ،9103 ،نفدت )30
 املجخمع الػرٍبي 9هو ول ش و جخوتغ تُ قغوٍ الخيلُف الجباةي ؾوا وا ش ها َبُُٗا أو
مٗ وٍا ،تاملجخم٘ الًغٍبي ها خش ام الظًن حؿخوجب ٖليها الًغٍبت التي أكغها املكغٕ
الجباةي وولف اصاعة بٗملُت حؿُير الًغٍبت( .صوصاح عيوا  ،9102 ،نفدت )90
 .4.1جىضُاث واكتراحاث منظمت الخعاون والخنمُت الاكخطادًت ( )OECDللحىكمت الػرٍبُت
الجُذة.
كضمذ م ٓمت الخٗاو والخ مُت بكخهاصًت اك راخاث لخدلُم خوهمت يغٍبُت جُضة ،جخمثل في:
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مكافحت التهرب الػرٍبي 9ختى ًمىن جدلُم الكفاتُت في ال ٓاس الًغٍبي وتغى بأًباٍ

الًغٍبي؛
 وكف جذفلاث رؤوش ألامىال غير الشرعُتً 9جب أ جيو ه ان ج وص منؿلت بي املجخم٘
والخيوماث الضولُت إلصاعة جضتلاث عؤوؽ خمواٌ غير املكغوٖت زهونا أدو املءطاث الًغٍبُت
واملغاهؼ املالُت ،تالكغواث التي جماعؽ التهغب الًغٍبي الخجاعي ( )Evasion Fiscale Commerciale
ت ًنبغي أ جضعج تلِ ٖلى اللابمت الؿوصا ( ،)La Liste Noireولىن ًجب أ جسً٘ للٗضالت،
تُجب اللًا ٖلى جمُ٘ الفغم التي حؿ ل جضتلاث عؤوؽ خمواٌ غير املكغوٖت ووي٘ آلُاث
ويوابِ ناعمت من زءٌ وي٘ الدكغَٗاث امل اؾبت؛
 مكافحت إصاءة اصخعمال أصعار الخحىٍل 9إ مياتدت إؾا ة أؾٗاع الخدوٍل ًخُلب وي٘ جضابير
حكغَُٗت مدضصة وجىُُف ا م٘ ال ٓاس اللاأوني والؿُاق بكخهاصي من أجل حٗؼٍؼ اللضعاث
اصاعٍت الءػمت لفغى بأًباٍ ،وٍخُلب طلً م هجا ٖلمُا ًخواتم م٘ اللضعاث اصاعٍت
واملؤؾؿُت املخاخت في ول بلض؛
 إلادارة الحعالت للنظام الػرٍبي 9حؿمذ اصاعة الفٗالت لل ٓاس الًغٍبي من حٗبئت املواعص من أجل
الخ مُت بكخهاصًت ،تهي جولض أًًا الثلت في إصاعة املالُت الٗامت ،وهي ٖ هغ هاس في الخىا
الغاقضً .خهف ال ٓاس الًغٍبي في الٗضًض من البلضا بلأ غير ٖاصٌ إلى خض هبير ،وج لؿا
ٖضالت ال ٓاس الًغٍبي إلى الٗضالت ختلُت والٗضالت الغأؾُت ،وجخُلب الٗضالت ختلُت مٗاملت
ختغاص أفـ املٗاملت في ْغوف ممازلت ،هما جخُلب الٗضالت الغأؾُت مٗاملت ختغاص مٗاملت
مسخلفت في ْغوف غير ممازلت .تٗضس كضعة الؿلُاث الجبابُت ٖلى إزًإ ختغاص خزغٍا
والكغواث للًغابب بؿبب املغاهؼ املالُت ال اعجُت ( )Centre Financiers Offshoreأو املءطاث
الًغٍبُت التي حؿ ل التهغب الًغٍبي ل ٖواكب وزُمت ٖلى أؼاهت ال ٓا الًغٍبُت والخوهمت
الًغٍبُت في البلض ،وؾِخا حٗؼٍؼ إصاعة املالُت الٗامت إطا واأذ ه ان ٖضالت أهبر في الخُبُم وإصاعة
الًغابب؛
 مكافحت الحضاد الػرٍبي 9إ مياتدت الفؿاص ٖلى مؿخوى اصاعة الًغٍبُت هو أولوٍت ل لم
قغُٖت لل ٓاس الًغٍبي ،تالفؿاص ًلض ي ٖلى الوعي الًغٍبي واًغاصاث الًغٍبُت.
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 إعذاد جذابير لترصُخ ثلافت الاهػباؽ (الالتزام) الػرٍبيً 9نبغي أ حكمل الخضابير املنكلة لخٗؼٍؼ
صاتعي الًغابب ٖلى:
أ .جُبُم الٗلوباث ٖ ضما ًخا الىكف ٖن خاتث بخخُاٌ الًغٍبي؛
ب .أٓغة اصاعة الًغٍبُت لضاتعي الًغابب هٗمء ولِـ همجغمي ؛
ج .اللُاس بدمءث الخوُٖت بكيل جُض وجُبُم اصاعة الًغٍبُت لخى ولوجُاث اٖءس وبجهاٌ
ًًمن لضاتعي الًغابب جلبل وجف ا مخُلباث بل اس الًغٍبي( .ملُياوي مولوص،9102 ،،
الهفداث )094-092
 92محاهُم عامت حىل التهرب الػرٍبي9إ امليلف بالًغٍبت هثيرا ما ًلجل إلى خُل وجهغتاث من أجل
الخسلو من صت٘ الًغٍبت وهظا ما ٌٗغف بالتهغب الًغٍبي ،تالتهغب الًغٍبي جغٍمت حٗغت ا مٗٓا
املجخمٗاث باٖخباع وجضث بخواجض الًغٍبت أفؿ اَ( ،وعف بخاجت ،،نفدت  )2خُم أ الىثيرًن
ٌٗخبرو الًغٍبت ٖب إيافي ًًاف إلى خٖبا الٗضًضة التي ًخدملونها بكيل ٖاس ،لظلً تئنها
ًداولو بلي قيل الخسلو من هظا الٗب .
ٌٗض التهغب الًغٍبي من أهثر املكاول التي جواج اللابمي ٖلى جدهُل الًغابب ملا ل من آزاع
ؾلبُت ٖلى جدهُل الًغٍبت ،خمغ الظي ً ٗىـ ؾلبا ٖلى إًغاصاث ال ؼٍ ت وبالخالي يٗف في جدلُم
خهضاف املغجوة من جدهُل الًغابب.
وَٗخبر التهغب الًغٍبي جغٍمت اكخهاصًت ،بل وعبما ًمىن اٖخباعه من أبغػ الجغابا بكخهاصًت
املٗانغة .وجٓ غ زُوعة هظا الجغس بال ٓغ إلى خهضاف الٗضًضة التي جدلل ا الًغابب ٖلى الجاأب
بكخهاصي وبجخماعي للضوٌ والتي ًسل بها التهغب .وكض خضصث أغلب اللواأي الًغٍبُت في الٗالا
مجموٖت من الٗلوباث ملغجىبي هظه الجغٍمتَ( .اعق خمضي خمضا أوؾ ِ  ،9114 ،الهفداث -94
)92
 9.1.2محهىم التهرب الػرٍبي9حٗضصث الخٗاعٍف املخٗللت بالتهغب الًغٍبي ،وازخلفذ وج اث ال ٓغ بي
ول من الباخثي اللاأوأُي وبكخهاصًي في هظا املويوٕ .خُم أ عجاٌ اللاأو ًؤهضو ٖلى
الجاأب اللاأوني للتهغب الًغٍبي في خالت ما إطا واأذ الُغق املؿخٗملت مكغوٖت أو غير مكغوٖت
وٍمي و بي أأواٖ  ،أما عجاٌ بكخهاص ت ًجضو تغق بي أأوإ التهغب الًغٍبي وٍؤهضو أ ل ا
أفـ آلازاع بكخهاصًت ٖلى ال ؼٍ ت الٗمومُت م ما واأذ نوع التهغب من جدمل ٖب الًغٍبت وأًا
وا أوٖ ا.
 « 218مجلت امللرٍسي للذراصاث الاكخطادًت واملالُت ،املجلض ،3الٗضص ،1خاص ،جاجفي  »9102م م 238-209

خضًضي اصس

(دور الحىكمت الػرٍبُت في الحذ من التهرب والغش الػرٍبي)

 خُم ٖغف  Camilالتهغب الًغٍبي بلأ " :ول الخهغتاث املاصًت وول الٗملُاث املداؾبُت وولاملداوتث التي ًلجل إليها امليلف بالًغٍبت أو غيره من أجل الخسلو من الًغٍبت".
 وٖغف التهغب الًغٍبي بلأ  :املسالفت الهغٍدت لللاأو بهضف الخسلو من تغى الًغٍبت أو منأجل جسفٌُ أؾاؽ الًغٍبت"
 وٖغت تلُذ الٗلي بلأ ْ" :اهغة ًداوٌ امليلف بالًغٍبت ٖضس صتٗ ا ولُا أو جؼبُا بٗض جدلمواكٗتها املنكئت"َ( .وعف بخاجت ،،الهفداث )03-09
 9.1.2أشكال التهرب الػرٍبي.
 من حُث املشروعُت9
أ.

التهرب املشروع (الخجنب الػرٍبي)ٖ 9غف  J.C. Martinezالخج ب الًغٍبي بلأ " :تن جفاصي

الوكوٕ في مجاٌ جاطبُت اللاأو الجباةي"( .بوٖياػ ؾميرة ،9109 ،،نفدت  )92وٍلهض ب اؾخغءٌ
امليلف للثغغاث اللاأوأُت املوجوصة في الدكغَ٘ الًغٍبي بهضف الخسلو من صت٘ الًغٍبت صو أ
جيو ه ان مسالفت لل هوم اللاأوأُت( .بوصتٌ ٖلي ،9103 ،نفدت )902
وهمثاٌ ٖلى التهغب املكغوٕ ٖ ضما ًلوس ش و بخلؿُا أموال ٖلى وعزخ وهو حي ،وهظا تهغبا من
صت٘ يغٍبت ال رواث بٗض وتاج ( ،عخخي أابتي ،9103 ،نفدت  )21أو هل جلوس الكغواث بخجؼبت
الكغهت خس إلى قغواث تغُٖت مؿخللت كاأوأُا بلهض التهغب من جهاٖضًت يغٍبت الضزل( .بوػٍض
ؾفُا  ،9102 ،،نفدت )091
ب.

التهرب غير املشروع (الغش الػرٍبي) 9هو تهغب ملهوص من َغف امليلف أدُجت مسالفخ

الهغٍدت ألخياس اللاأو الًغٍبي؛ كهضا م ٖضس صت٘ الًغابب املؿخدلت ٖلُ  ،وطلً من زءٌ
بمخ إ ٖن جلضًا جهغٍذ بمضازُل أو جلضًا جهغٍذ أاكو أو واطب أو إٖضاص كُوص وسجءث مؼٍفت.
وججضع اقاعة إلى أ هظا ال وٕ من التهغب الًغٍبي ٌك رٍ لخدلُم جوتغ ٖ هغٍن وهما:


العنطر املاديً :خمثل في جفٌُ أؾاؽ بكخُإ الًغٍبي بهوعة غير كاأوأُت ،وهو ٖباعة

ٖن إزءٌ امليلف بواجباج الًغٍبُت التي ًمليها الدكغَ٘ الًغٍبي ،ومن أقياٌ ازءٌ بهظه الواجباث
أظهغ:
-

املبالغت في جلضع خٖبا وجيالُف بؾخغءٌ؛

-

بمخ إ ٖن جلضًا الخهغٍداث لإلصاعة الًغٍبُت؛
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ازفا الىلي أو الجؼةي للٗملُاث التي ًخا جدلُل ا ،أو املضازُل ال اججت ٖنها؛

-

ٖضس مؿً مداؾبت م ٓمت خؿب الضتاجغ املٗموٌ ب  ،وطلً بهضف ٖغكلت أي مغاكبت جبابُت

مدخملت.


العنطر املعنىيً 9لهض ب أ ًغجىب الفٗل من َغف امليلف بالًغٍبت بنُت ؾِئت ،وهظه

املسالفت املٗخمضة جيو ٖن وعي ،غير أ إْ اع أُت الغل نٗبت أل اللاأو الًغٍبي ًف رى صابما
خؿن أُت امليلفي  ،وٖلُ ًخوجب ٖلى إصاعة الًغابب اْ اع حٗمض امليلف في اعجياب املسالفت بجمُ٘
وؾابل ازباث( .بوقامت مهُفى ،بٗلت الُاهغٖ ،ماع جٗفغي ،9102 ،الهفداث )394-392
 من حُث هؿاق ارجكابه9
التهرب الذاخليٌٗ 9ض ْاهغة كضًمت كضس الًغٍبت طاتها ،هما أأ خهثر قُوٖا في الٗالا من

أ.

التهغب الضولي ،بل ت جياص جسلو م أًت صولت في الٗالا م ما ازخلفذ صعجت جلضم ا وأموها ،وٍدضر
هظا ال وٕ من التهغب في أُاق خضوص الضولت ،أًن ًلجل امليلف إلى َغق وأٖماٌ غير قغُٖت لخج ب
الًغٍبت املخٗللت بالبلض الظي ًنخخي إلُ (بلواضح الجُءلي ،9109 ،نفدت .)30
ب.

التهرب الذوليٌٗ 9خبر التهغب الًغٍبي الضولي نوعة من نوع التهغب الًغٍبي بهفت ٖامت،

وما ًمي ه أأ طو نفت صولُت ،ت و ٖابغ للخضوص اكلُمُت للضولت ،إط أ امليلف ًداوٌ أ ًسفف من
الٗب الًغٍبي مؿخسضما في طلً واتت الُغق والوؾابل املكغوٖت وغير املكغوٖت ،تلض ًلوس بخدوٍل
أعباخ زاعج إكلُا الضولت امللُا بها لُتهغب من الًغٍبت الضازلُت إطا واأذ مغجفٗت اللُمت ،أو ًلوس
باؾدثماع أموال زاعج الضولت التي ًلُا بها ليي ًخمخ٘ ببٌٗ الخواتؼ واٖفا اث الًغٍبُت التي ًلغعها
اللاأو الًغٍبي في البلض املًُفٖ( .ؼوػ ٖلي ، ،الهفداث )92-99
 .2.2أصباب التهرب الػرٍبي9
إ التهغب الًغٍبي ً اًض ًوما بٗض ًوس ب اًض النكاٍ بكخهاصي وٖضص الؿيا  ،الش ي الظي
ًؤصي إلى حٗلُض البُاأاث اللاأوأُت للًغٍبت ،هما ٌٗمل ٖلى حُُٗل الؿُاؾت الخ موٍت وٍدغس ال ؼٍ ت
الٗمومُت من أمواٌ هابلت ول ؾ ت ،تاألؾباب والضوات٘ املؿؤولت ٖن جفش ي التهغب الًغٍبي هثيرة،
خاول ا جلؿُم ا إلىَ( :وعف بخاجت ،،نفدت )22


ألاصباب املخعللت بالكلف 9جخمثل في:
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جضني املؿخوى خزءقيً :خوكف التهغب الًغٍبي ٖلى املؿخوى خزءقي الؿابض في أي صولت

مُٗ ت ،تيلما يٗف املؿخوى خزءقي الؿابض في الضولت زانت ٖ ضما ًدؿامذ الغأي الٗاس م٘ املتهغبي
من الًغٍبت ،وا التهغب كوٍا ملموؾا والٗىـ صخُذ؛ (ٖلي الهاصق أخمض ٖلي ،تخذ الغخمن
الخؿن م هوع ،9103 ،نفدت )092


ألو الوعي الًغٍبي مما ًجٗل امليلف ًسل بواجب املخمثل في صت٘ املؿخدلاث الًغٍبُت

التي حؿخسضم ا الضولت في الخ مُت بكخهاصًت .ونكير ه ا إلى الٗءكت الٗىؿُت بي الوعي والتهغب،
بدُم ولما ػاص الوعي الًغٍبي لضى امليلف يٗف الباٖم ٖلى التهغب والٗىـ صخُذ؛


ؾُاصة بٖخلاص الضًني بٗضس قغُٖت الًغٍبت؛



اٖخباع الش و أ ؾغكت الضولت ت حٗض ؾغكت ما صامذ ش ها مٗ وٍا



ٖضس الغيا ٖن الضات٘ الؿُاس ي ًضت٘ امليلف بٗضس صت٘ مؿخدلاج الًغٍبُت أدُجت

للمكاٖغ املٗاصًت للخيومت؛


ؾو جسهُو ال فلاث الٗامت ،والظي ًؤصي باألتغاص الكٗوع بدبظًغ أموال ا في أوج ت

حٗوص بامل فٗت الٗامت؛


ٖضس وجوص ٖضالت يغٍبُت مُبلت ٖلى واك٘ ال اؽ ،مما ًم ٘ امليلف من اللُاس بواجباج

الًغٍبُت أدُجت ٖضس اجفاك م٘ اللواٖض وخأٓمت الًغٍبُت.


ألاصباب الدشرَعُت 9وهي املخٗللت بالًغٍبت وال ٓاس الًغٍبي وجخمثل في:



ثلل العبء الػرٍبيً 9غى ٖبض امل ٗا توػي أأ "ولما اعجف٘ مٗضٌ الًغٍبت وػاص ٖبؤها ولما

وا طلً مضٖاة للتهغب منها".


حعلذ الدشرَع الػرٍبيً 9غى ٖبض الخمُض مدمض اللاض ي أأ "ولما واأذ نُاغت اللاأو

مٗلضة ًيو أكل ويوخا ،وٍ رن مجات لخضزل أٖوا اصاعة في جدضًض اٖفا اث والخسفًُاث وهظا
ما ًؤصي إلى ٖضس ك اٖت امليلف بالًغٍبت املفغويت ٖلُ وبالخالي ًداوٌ التهغب منها".


عذم اصخلرار النظام الػرٍبي 9أدُجت للخغيراث الؿ وٍت التي جُغأ ٖلى اللواأي الًغٍبُت

مما ًجٗل امليلفي في غالب خخُا ٖلى غير صعاًت بها أدُجت ل لو وؾابل اٖءس الًغٍبُت أو نٗوبت
املاس بمًمونها ،وغالبا أا جنخهي باتنُضاس ما بي امليلف وإصاعة الًغابب والضزوٌ في م اػٖاث
تدكخض هغاهُت امليلف وبالخالي ًؼصاص مُل للتهغب.
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غعف الركابت الػرٍبُت ٖ 9ضما ٌكٗغ امليلف بًٗف الغكابت الًغٍبُت أو ٖضس وجوصها

ًؼصاص مُل للتهغب.


غعف العلاب املحروع على املتهرب 9ه ان ٖءكت ٖىؿُت بي الٗلاب ومبلغ التهغب،

بدُم ولما واأذ كُمت الٗلاب امللغوى ٖلى امليلف أهبر من املبلغ الظي ٌٗوص ٖلى امليلف إزغ تهغب
من الًغٍبت ،تال دُجت هي ابخٗاص امليلف ٖن التهغب وٍللل م  ،لىن إطا واأذ كُمت الٗلاب أكل من
املبلغ الظي ٌٗوص ٖلى امليلف أو غير موجوص جماما ،تفي هظه الخالت ًىثر التهغب الًغٍبي.


ارجحاع مضخىي الػغـ الػرٍبي ٖ 9ضما ٌكٗغ امليلف بثلل ٖب الًغٍبت ًخداًل امليلف

وٍتهغب من صت٘ الًغٍبت ،خُم أ ول ػٍاصة في حجا بكخُإ الًغٍبي جؤصي إلى الخللُل من صزل
امليلف ،خمغ الظي ًضتٗ إلى التهغب والخملو من صت٘ الًغٍبت أو مداولت الخسفٌُ من وٖائها.


النظام الػرٍبي الخطرٍحيٌٗ 9خمض ٖلى الخهغٍذ امللضس من َغف امليلف وهظا ما ًؼٍض من

نؿبت التهغب.


ألاصباب إلادارٍت 9باٖخباع اصاعة الًغٍبُت وؾُِ بي الؿلُت الدكغَُٗت الجبابُت وامليلفي

املٗ ُي بالًغٍبت كض حٗخبر ؾببا من أؾباب التهغب الًغٍبي في خالت:


محذودًت الىصائل املادًت 9مثل ٖضس جوتغ اصاعة بالكيل املُلوب ٖلى الخج ي اث

واملؿخلؼماث الًغوعٍت بالكيل الظي ٌؿاٖضها ٖلى جدلُم أهضات ا املخمثلت في الونوٌ إلى ول خوُٖت
الًغٍبُت وعبُ ا وجدهُل ا.


محذودًت الىصائل البشرٍت 9ؾوا من خُم الىا أو ال وٕ:



املحذودًت الكمُت 9جخمثل في ألو خٖضاص من خٖوا اصاعٍي اللاصعٍن ٖلى حغُُت

الٗملُاث الجبابُت من جدلُم وعكابت وجدهُل...إلخ ملاعأت بٗضص امليلفي  ،وهو ما ٌشج٘ ٖلى التهغب.


املحذودًت النىعُت 9جخمثل في ألو الىفا اث اللاصعة ٖلى جدمل املؿؤولُاث في جُبُم

أخياس كواأي الًغابب من جدضًض للوٖا الًغٍبي وجهفُت وجدهُل ملسخلف أأوإ الًغابب ،بؿبب
انٗضاس وألو ال ربهاث والضوعاث الخيوٍنُت أو بؿبب يٗف أجوع الٗاملي في اصاعة بما ًجٗل هظه
خزيرة غير كاصعة ٖلى اؾخلُاب الٗ انغ املؤهلت طاث ال برة الٗالُت ،خمغ الظي ًنخج ٖ تكل اصاعة
في يبِ املتهغبي زانت في خالت اجباٖ ا لُغق جضلِؿُت.


حعلذ إلاحراءاث الخنظُمُت 9جخجلى نوعة حٗلض اجغا اث اصاعٍت والخ ُٓمُت من زءٌ:
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ضعىبت جلذًر الىعاء الػرٍبي ،وإزًاٖ في هثير من خخُا إلى الخلضًغ الجؼافي الظي كض

ًدضر تُ أوٕ من املغاتة ،مما ًضت٘ امليلف إلى التهغب؛


حعلذ إحراءاث جحطُل الػرٍبت ،الظي ًخلبل ا امليلف بالغتٌ من زءٌ الغل والتهغب

الًغٍبي؛


غعحت الثلت بين املكلف وإلادارة الػرٍبُت ،وَٗخبر طلً من أهبر خؾباب التي ججٗل امليلف

ًتهغب من حؿضًض مؿخدلاج الًغٍبُت؛


الحضاد إلاداري وجىاؾؤ بعؼ إلادارٍين ٖضًخي الًمير املنهي وخزءقي وحشجُٗ ا للتهغب من

زءٌ إزفا هكوف املٗلوماث ،الخغاض ي ٖن املغاكبت أو م ذ امخُاػاث يغٍبُت غير مؿخدلت...إلخ.
(بوقُخي ٖاةكت ،بوقُخي تاَمت ،9109 ،الهفداث )022-023
 ألاصباب الاكخطادًت 9جلٗب خؾباب بكخهاصًت صوعا هاما في جفاكا ْاهغة التهغب الًغٍبي وهي
جخٗلم بمجموٖت من الٓغوف بكخهاصًت ال انت بامليلف من ج ت ،والٓغوف بكخهاصًت
الٗامت للضولت من ج ت أزغى.
إ الويُٗت بكخهاصًت وبجخماُٖت للميلف جخدىا في ؾلوه اججاه الًغٍبت وكضعج
ٖلى صتٗ ا ،خُم أ اعجفإ اللضعة الكغابُت لألتغاص وػٍاصة مضازُل ا جللل التهغب الًغٍبي ،هما
حؿمذ للم خجي ب لل ٖبئها إلى املؿتهلً .أما في خالت يٗف اللضعة الكغابُت وٖضس اللضعة ٖلى
حغُُت الخيالُف الش هُت م٘ وجوص البُالت من ج ت ،والٓغوف خم ُت املخضهوعة التي جؤزغ
ؾلبا ٖلى الؿير الٗاصي للميلف من ج ت أزغى ،جؼٍض من التهغب الًغٍبيَ( .وعف بخاجت ،،نفدت
)24
هما أ أُاق التهغب الًغٍبي ًسخلف بازخءف الٓغوف بكخهاصًت للضولت ،تي صاص التهغب في ت راث
الىؿاص وٍلل في ت راث الغزا  ،خُم أأ في ت راث الغزا جؼصاص مضازُل ختغاص وجخدؿن كضعاتها
الكغابُت وبالخالي ًضعج الٗب الًغٍبي في ؾٗغ الؿل٘ وال ضماث مما ًللل من التهغب الًغٍبي.
(بوقُخي ٖاةكت ،بوقُخي تاَمت ،9109 ،نفدت )022
ػٍاصة ٖلى طلً الويُٗت الخالُت لءكخهاص الوَني املدؿا باأدكاع بكخهاص املواػي الظي ًنخج ٖ
ٖضس يبِ ؾوق الؿل٘ وال ضماث ،وهظلً توض ى بؾخيراص وٖضس اخ راس خغٍت امل اتؿت ،ول هظه
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خموع ؾاهمذ في ػٍاصة حجا التهغب الًغٍبي ،بالخالي ًلجل امليلفي إلى التهغب من الًغٍبت أدُجت ٖضس
بؾخلغاع الؿُاس ي وبكخهاصي وبجخماعي.
وهظا ما أهضه  P. Gavdennetبلول ًداوٌ امليلف وبضكت أ ًضت٘ الًغابب املفغويت ٖلُ ليي ت
ًخٗغى لٗواكب مداولت التهغب ،بل ًظهب إلى أبٗض من طلً بمداولت إْ اع بلأ طو ؾيرة جبابُت
خؿ ت ،وٖىـ طلً أز ا حٗغى امليلف لهٗوباث مالُت أًن ٌكخض ب الخاٌ ًلوس بخللُو خٖبا
الجبابُت وطلً بلجوب إلى التهغب الًغٍبي الظي ًغاه يغوعٍا إلنٗاف ويُٗخ املالُت ،وبالخالي جؤزغ
الخالت املالُت للميلف ٖلى التهغب وأُاك  ،بدُم أجض أ مُل امليلف أدو التهغب ًؼٍض ولما ػاص ٖب
الًغٍبت ٖلُ وؾا مغهؼه املالي.
وٖلُ تالٗ هغ بكخهاصي ٖامل مدضص لضعجت التهغب ،تيلما وا الوي٘ بكخهاصي
خغجا ولما وا الخاتؼ ٖلى التهغب هبيراَ( .وعف بخاجت ،،نفدت )24
.3دراصت مُذاهُت.
 .1.3جلذًم أداة الذراصت 9حٗض بؾدباأت أصاة من أصواث جم٘ املٗلوماث ،وطلً اأُءكا من الغغبت في
مٗغتت الغأي آلازغ اججاه مويوٕ الضعاؾت ،من زءٌ جوػَ٘ اؾدباأت بها مجموٖت من خؾئلت خوٌ
مويوٕ الضعاؾت ٖلى ُٖ ت الضعاؾت والتي جمثل املجخم٘ خنلي ،من أجل جدلُم أهضاف الضعاؾت
وازخباع الفغيُاث ،وجا إأجاػ هظه الضعاؾت باؾخسضاس إخضى خؾالُب اخهابُت التي حؿخٗمل لخدلُل
البُاأاث واملٗالجاث اخهابُت املخمثل في بغأامج .Spss
 .1.3مكىهاث ومنهجُت الذراصت9نؿخٗغى من زءٌ هظا الجؼ ٖ انغ الضعاؾت التي ازخيرث ب ا ٖلى
مء متها م٘ املويوٕ ،ممثلت في مجخم٘ الضعاؾت ،والجؼ مدل الضعاؾت واملخمثل في الُٗ ت.
1.1.3منهجُت الذراصت :من أجل جدلُم أهضاف الضعاؾت جا اؾخسضاس الضعاؾت الونفُت والضعاؾت
الخدلُلُت والتي حٗغف بلنها أصواث من أصواث امل هج املؿحي املغجىؼ ٖلى مٗلوماث واتُت وصكُلت ٖن
ْاهغة أو مويوٕ مدضص في البدم خُم جد اوٌ أخضار وْواهغ ومماعؾاث موجوصة مخاخت للضعاؾت
واللُاؽ هما هي صو جضزل في مجغٍاتها والخفاٖل مٗ ا ،بغغى الخٗغف ٖلى أزغ جُبُم مباصا
الخوهمت الًغٍبُت في الخض من ْاهغة التهغب الًغٍبي ،وطلً باتٖخماص ٖلى أوٖي أؾاؾُي من
البُاأاث.
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1.1.3أهىاع البُاهاث.
أ .البُاهاث ألاولُت 9جا إٖضاص اؾدباأت الضعاؾت وجوػَٗ ا ٖلى مجخم٘ الضعاؾت ،لغغى ججمُ٘
املٗلوماث الءػمت خوٌ مويوٕ البدم ومن زا جفغَغ ا وجدلُل ا باؾخسضاس بغأامج اخها
 Spssواؾخسضاس بزخباعاث اخهابُت امل اؾبت بهضف الونوٌ لضتتث طاث كُمت ،ومؤقغاث
جضٖا مويوٕ الضعاؾت.
ب .البُاهاث الثاهىٍت :وجخا من زءٌ مغاجٗت الىخب والضوعٍاث واؾخسضاس بأ رأذ وخبدار
والضعاؾاث الؿابلت التي حؿاها في إزغا هظه الضعاؾت.
.2.1.3همىرج الذراصتً 9مىن جويُذ أموطج الضعاؾت من زءٌ الكيل الخالي:
الشكل ركم ( :)21أموطج الضعاؾت.
املخغير املضخلل

املخغير الخابع
مبادئ الحوكمة الضريبية

أسباب التهرب والغش الضريبي

مبضأ اتهاح والكفاتُت
مبضأ املؿا لت
اتهاح والكفاتُت
مبضأ مبضأ
املؿؤولُت
مبضأ الٗضالتمبضأ املؿا لت
مبضأ املؿؤولُت
مبضأ بؾخلءلُت
مبضأ الٗضالت

األث ــر

خؾباب املخٗللت بامليلف
خؾباب الدكغَُٗت
خؾباب اصاعٍت
خؾباب بكخهاصًت

املطذر 9من إٖضاص الباخثي .

مجموٖت من املخغيراث الخابٗت واملؿخللت وطلً أٓغا لُبُٗت
مبضأ)19
ًمثل الكيل عكا (
بؾخلءلُت
الضعاؾت ،خُم جخمثل املخغيراث املؿخللت في مباصا األث ــر
الخوهمت الًغٍبُت ،بِ ما املخغيراث الخابٗت هي
ول من أؾباب التهغب الًغٍبي واملخمثلت في :خؾباب املخٗللت بامليلف ،خؾباب الدكغَُٗت،
خؾباب اصاعٍت وخؾباب بكخهاصًت.
.3.1.3مجخمع الذراصت وعُنت الذراصتً 9خيو مجخم٘ الضعاؾت من مجموٕ إَاعاث مضًغٍاث
الًغابب في الجؼابغ ،خُم جا اؾتهضاف تئت املفدكي الغبِؿي واملفدكي املغهؼٍي  ،و كض جا
جوػَ٘  24اؾدباأت ججاوبذ مٗ ا  39إَاع ،والجضوٌ الخالي ًوضح ُٖنُت الضعاؾت.
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الجذول ركم ( ُٖ 9)21ت الضعاؾت.
الركم

العُنت

عذد الاصخبُاهاث املىزعت

10

39

24

الاصخبُاهاث الطالحت
للخحلُل
39

املطذر 9من إٖضاص الباخثي .
 .2.3جحرَغ بُاهاث الاصخبُان معالجتها إحطائُا.
.1.2.3أداة الذراصت 9جا إٖضاص بؾدباأت هما طهغأا ؾالفا ووا طلً ٖلى ال دو الخالي:
أ .إٖضاص اؾدباأت أولُت من أجل اؾخسضام ا في جم٘ البُاأاث واملٗلوماث؛
بٖ .غى بؾدباأت ٖلى مجموٖت من املدىمي والظًن كاموا بضوعها بخلضًا ال صح واعقاص
وحٗضًل وخظف ما ًلؼس؛
ج .إجغا صعاؾت ازخباعٍ مُضاأُت أولُت لءؾدباأت وحٗضًل خؿب ما ً اؾب؛
ص .جوػَ٘ بؾدباأت ٖلى جمُ٘ أتغاص الُٗ ت لجم٘ البُاأاث الءػمت للضعاؾت.
وللض جا جلؿُا بؾدباأت إلى زءزت مجموٖاث :املجموٕ خولى جخيو من البُاأاث
الش هُت لُٗ ت الضعاؾت وجخيو من  2تلغاث؛ واملجموٖت الثاأُت جد اوٌ مباصا الخوهمت
الًغٍبُت ،أما املجموٖت الثالثت تخمثل أؾباب التهغب الًغٍبي ،جا جلؿُم ا ول من املجموٖخي
خزيرجي إلى أبٗاص هما هو موضح الجضوٌ آلاحي:
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الجذول ركم ( 9)21جضوٌ جلؿُا خبٗاص.

املجمىعت الثاهُت
املجمىعت الثالثت

ألابعاد

املحخىي

عذد الحلراث

البٗض خوٌ

مبضأ اتهاح والكفاتُت

12

البٗض الثاني

مبضأ املؿا لت

12

البٗض الثالم

مبضأ املؿؤولُت

12

البٗض الغاب٘

مبضأ الٗضالت

12

البٗض ال امـ

مبضأ بؾخلءلُت

19

البٗض الؿاصؽ

خؾباب املخٗللت بامليلف

12

البٗض الؿاب٘

خؾباب الدكغَُٗت

14

البٗض الثامن

خؾباب اصاعٍت

12

البٗض الخاؾ٘

خؾباب بكخهاصًت

19

املطذر 9من إٖضاص الباخثي .
.1.2.3ضذق وثباث الاصخبُان 9جا جل ي تلغاث بؾدباأت وطلً للخلهض من نضق وزباث تلغاتها والخالي:
أ .ضذق فلراث الاصخبُان .جا الخلهض من نضق تلغاث بؾخبُا ٖن َغٍم الخدىُا وهظا
بحؿاق الضازلي والب اةي من زءٌ اؾخسضس ول من مٗامل بعجباٍ ؾُبرما تُما ًسو
بحؿاق الضازلي وهظا مٗامل بعجباٍ بيرؾو بالنؿبت لءحؿاق الب اةي.
ب .ثباث فلراث الاصدباهت 9جا الخدلم من الثباث بُغٍلت مٗامل الثباث ( ،)Cronbach Alphaإط
كاس الباخثي بئجغا ازخباع مضى بحؿاق الضازلي لفلغاث امللُاؽ ،خُم زا جلُُا جماؾً
امللُاؽ بدؿاب مٗامل الثباث ( )Cronbach Alphaألأ ٌٗخمض ٖلى احؿاق أصا الفغص من
تلغة ألزغى ،وهو ٌكير إلى كوة بعجباٍ والخماؾً بي تلغاث امللُاؽ ،إياتت لظلً تئأ
ًؼوص بخلضًغ جُض للثباث وللخدلم من زباث أصاة الضعاؾت بهظه الُغٍلت َبلذ مٗاصلت
(ٖ )Cronbach Alphaلى صعجاث أتغاص الثباث وٖلى الغغا من ٖضس وجوص كواٖض كُاؾُت
بسهوم اللُا امل اؾبت ( ،)Alphaوبالنؿبت ملٗامل زباث بؾدباأت هيل تلض بلغ ألفا
هغوأبار  ،1.290أي  %29.01وهي نؿبت زباث ممخاػة ألصاة الضعاؾت .وهظا ما ًوضخ الجضوٌ
عكا (.)13
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خضًضي اصس

الجذول ركم ( :)22مٗامل الثباث (بُغٍلت ألفا هغوأبار).
عذد الحلراث

معامل ألحا كروهباخ

22

1.290

املطذر :من إٖضاص الباخثي باتٖخماص ٖلى مسغجاث البرأامج اخهاةي .Spss
 .3.3اخخبار الحرغُاث وجحلُلها.للض جا اؾخسضاس ازخباع  Tللُٗ ت الواخضة T Test One Sample
املؿخٗمل لخدلُل أجؼا بؾخبُا  ٖ ،ض مؿخوى صتلت  1.12وبمؿخوى زلت  ،%95وكُمت  Tتزخباع ول
تغيُت ٖلى خضى .باإلياتت إلى اؾخسضاس ازخباع مٗامل اعجباٍ بيرؾو وازخباع جدلُل بأدضاع
البؿُِ ومٗامل الخدضًض  R2إلًجاص الٗءكت بي مخغيراث الضعاؾت.
.1.3.3الحرغُت ألاولى9
 9H0ال جرحع أصباب التهرب والغش الػرٍبي إلى أصباب مخعللت باملكلف.
الجذول ركم ( 9)23اخخبار الحرغُت ألاولى.
الحرغُت ألاولى
جرحع أصباب التهرب والغش الػرٍبي
إلى أصباب مخعللت باملكلف

T

T

الجذولُت

املحضىبت

0.299

9.240

مضخىي

درحت

املعنىٍت

الحرٍت

Sig

Df

0.012

30

املطذر 9من إٖضاص الباخثي باتٖخماص ٖلى مسغجاث البرأامج اخهاةي .spss
ًخطح من الجضوٌ ( )19أ كُمت  Tاملدؿوبت أهبر من كُمت  Tالجضولُت ٖ ض مؿخوى زلت
 ،% 22وبما أ كُمت  Sigمؿخوى املٗ وٍت أكل من كُمت مؿخوى الضتلت  ،α ≥ 1.12أغتٌ
الفغيُت الهفغٍت  H0وألبل الفغيُت البضًلت :جغج٘ أؾباب التهغب والغل الًغٍبي إلى أؾباب
مخٗللت بامليلف.
.1.3.3الحرغُت الثاهُت9
 9H0ال جرحع أصباب التهرب والغش الػرٍبي إلى أصباب حشرَعُت.
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خضًضي اصس

الجذول ركم ( 9)24اخخبار الحرغُت الثاهُت.
الحرغُت الثاهُت
جرحع أصباب التهرب والغش الػرٍبي
إلى أصباب حشرَعُت

T

T

الجذولُت

املحضىبت

0.299

2.292

مضخىي

درحت

املعنىٍت

الحرٍت

Sig

Df

1.111

30

املطذر 9من إٖضاص الباخثي باتٖخماص ٖلى مسغجاث البرأامج اخهاةي .Spss
ًخطح من الجضوٌ ( )12أ كُمت  Tاملدؿوبت أهبر من كُمت  Tالجضولُت ٖ ض مؿخوى زلت
 ،% 22وبما أ كُمت  Sigمؿخوى املٗ وٍت أكل من كُمت مؿخوى الضتلت  ،α ≥ 1.12أغتٌ
الفغيُت الهفغٍت وألبل الفغيُت البضًلت :جغج٘ أؾباب التهغب والغل الًغٍبي إلى أؾباب
حكغَُٗت.
.2.3.3الحرغُت الثالثت9
 9H0ال جرحع أصباب التهرب والغش الػرٍبي إلى أصباب إدارٍت وفنُت.
الجذول ركم ( 9)25اخخبار الحرغُت الثالثت.
الحرغُت الثالثت
جرحع أصباب التهرب والغش
الػرٍبي إلى أصباب إدارٍت وفنُت

T

T

الجذولُت

املحضىبت

0.299

2.923

مضخىي

درحت

املعنىٍت

الحرٍت

Sig

Df

1.111

30

املطذر 9من إٖضاص الباخثي باتٖخماص ٖلى مسغجاث البرأامج اخهاةي .Spss
ًخطح من الجضوٌ ( )12أ كُمت  Tاملدؿوبت أهبر من كُمت  Tالجضولُت ٖ ض مؿخوى زلت  ،% 22وبما
أ كُمت  Sigمؿخوى املٗ وٍت أكل من كُمت مؿخوى الضتلت  ،α ≥ 1.12أغتٌ الفغيُت الهفغٍت
وألبل الفغيُت البضًلت :جغج٘ أؾباب التهغب والغل الًغٍبي إلى أؾباب إصاعٍت وت ُت.
.3.3.3الحرغُت الرابعت9
 9H0ال جرحع أصباب التهرب والغش الػرٍبي إلى أصباب اكخطادًت.
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الجذول ركم ( 9)26اخخبار الحرغُت الرابعت.
الحرغُت الثاهُت
جرحع أصباب التهرب والغش
الػرٍبي إلى أصباب اكخطادًت

T

T

الجذولُت

املحضىبت

0.299

04.222

مضخىي

درحت

املعنىٍت

الحرٍت

Sig

Df

1.111

30

املطذر 9من إٖضاص الباخثي باتٖخماص ٖلى مسغجاث البرأامج اخهاةي .spss
ًخطح من الجضوٌ ( )12أ كُمت  Tاملدؿوبت أهبر من كُمت  Tالجضولُت ٖ ض مؿخوى زلت  ،% 22وبما
أ كُمت  Sigمؿخوى املٗ وٍت أكل من كُمت مؿخوى الضتلت  ،α ≥ 1.12أغتٌ الفغيُت الهفغٍت
وألبل الفغيُت البضًلت :جغج٘ أؾباب التهغب والغل الًغٍبي إلى أؾباب اكخهاصًت.
.4.3.3الحرغُت الخامضت9
 9H0ال جىحذ عالكت راث داللت إحطائُت عنذ املضخىي املعنىي  α ≥2.24بين جؿبُم مبادئ
الحىكمت الػرٍبُت والحذ من أصباب التهرب والغش الػرٍبي املخعللت باملكلف.
تزخباع هظه الفغيُت جا اؾخسضاس مٗامل بعجباٍ بيرؾو وازخباع جدلُل بأدضاع البؿُِ للخدلم
من وجوص أزغ لخُبُم الخوهمت الًغٍبُت في الخض من أؾباب التهغب والغل الًغٍبي املخٗللت بامليلف.
والجضوٌ املوالي ًوضح أخابج ازخباع أزغ جُبُم مباصا الخوهمت الًغٍبُت في الخض من أؾباب التهغب
والغل الًغٍبي املخٗللت بامليلف في الجؼابغ:
الجذول ركم ( 9)27أخابج ازخباع الفغيُت ال امؿت.
البُان

اخخبار
T

معامل

معامل

F

الارجباؽ

الخحذًذ

املحضى

R

R²

بت

مضخىي
املعنىٍت

أزغ مباصا الخوهمت الًغٍبُت
في الخض من أؾباب التهغب
والغل الًغٍبي املخٗللت

3.323

1.939

1.044

2.294

1.103

بامليلف
املطذر :من إٖضاص الباخثي باتٖخماص ٖلى مسغجاث البرأامج اخهاةي .Spss
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ًوضح الجضوٌ  14أزغ مباصا الخوهمت الًغٍبُت في الخض من أؾباب التهغب والغل الًغٍبي املخٗللت
بامليلف ،خُم أْ غث أخابج الخدلُل اخهاةي وجوص أزغ طو صتلت إخهابُت ملباصا الخوهمت الًغٍبُت
في الخض من أؾباب التهغب والغل الًغٍبي املخٗللت بامليلف ،إط بلغ مٗامل بعجباٍ R=0.434
وبمٗامل جدضًض  R²بلغ  0.188أي أ ما كُمخ  %18.8من أؾباب التهغب والغل الًغٍبي املخٗللت
بامليلف ًَ ُدضها جُبُم مباصا الخوهمت الًغٍبُت ،هما بلغذ كُمت  Fاملدؿوبت  6.948وهي صالت
إخهابُا ٖ ض مؿخوى الضتلت ( ،)α≤0.05وبما أ كُمت املؿخوى املٗ وي ( )Sigأكل من كُمت ( =α
 ،)0.05أغتٌ الفغيُت الهفغٍت وألبل الفغيُت البضًلت اللابلتً :ىحذ أثر رو داللت إحطائُت عنذ
مضخىي املعنىي  2.222لخؿبُم مبادئ الحىكمت الػرٍبُت والحذ من أصباب التهرب والغش
الػرٍبي املخعللت باملكلف .وهظا ما ًمىن الخٗبير ٖنها بمٗاصلت بأدضاع البؿُِ واآلحي:
Y1=α + β.x + ei
Y1= 2.151 + 0.407x
خُم أ :
 :αزابذ مٗاصلت بأدضاع؛  :Y1خؾباب املخٗللت بامليلف؛  :βمٗامل بأدضاع ليل مخغير؛
 :eiمخغير ٖكواةي أو الٗوامل خزغى؛  :Xمباصا الخوهمت الًغٍبُت.
.5.3.3الحرغُت الضادصت9
 9H0ال جىحذ عالكت راث داللت إحطائُت عنذ املضخىي املعنىي  α ≥2.24بين جؿبُم مبادئ
الحىكمت الػرٍبُت والحذ من ألاصباب الدشرَعُت للتهرب والغش الػرٍبي.
تزخباع هظه الفغيُت جا اؾخسضاس مٗامل بعجباٍ بيرؾو وازخباع جدلُل بأدضاع البؿُِ
للخدلم من وجوص أزغ لخُبُم مباصا الخوهمت الًغٍبُت في الخض من خؾباب الدكغَُٗت للتهغب
والغل الًغٍبي .والجضوٌ املوالي ًوضح أخابج ازخباع أزغ جُبُم مباصا الخوهمت الًغٍبُت في الخض من
خؾباب الدكغَُٗت للتهغب والغل الًغٍبي في الجؼابغ:
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الجذول ركم ( 9)28أخابج ازخباع الفغيُت الؿاصؾت.
البُان

اخخبار
T

معامل
الارجباؽ
R

معامل
الخحذًذ
R²

F
املحضى
بت

مضخىي
املعنىٍت

أزغ مباصا الخوهمت الًغٍبُت
في الخض من خؾباب
1.119
2.229
1.992
1.922
9.422
الدكغَُٗت للتهغب والغل
الًغٍبي
املطذر :من إٖضاص الباخثي باتٖخماص ٖلى مسغجاث البرأامج اخهاةي .Spss
ًوضح الجضوٌ  12أزغ جُبُم مباصا الخوهمت الًغٍبُت في الخض من خؾباب الدكغَُٗت للتهغب
والغل الًغٍبي ،خُم أْ غث أخابج الخدلُل اخهاةي وجوص أزغ طو صتلت إخهابُت ملباصا الخوهمت
الًغٍبُت في الخض من خؾباب الدكغَُٗت للتهغب والغل الًغٍبي ،إط بلغ مٗامل بعجباٍ R=0.495
وبمٗامل جدضًض  R²بلغ  0.246أي أ ما كُمخ  %24.6من خؾباب الدكغَُٗت للتهغب والغل الًغٍبي
ًَ ُدضها جُبُم مباصا الخوهمت الًغٍبُت ،هما بلغذ كُمت  Fاملدؿوبت  9.762وهي صالت إخهابُا ٖ ض
مؿخوى الضتلت ( ،)α≤0.05وبما أ كُمت املؿخوى املٗ وي ( )Sigأكل من كُمت ( ،)α=1.12أغتٌ
تغيُت الٗضس وألبل الفغيُت البضًلت اللابلتً :ىحذ أثر رو داللت إحطائُت عنذ مضخىي املعنىي
 2.222لخؿبُم مبادئ الحىكمت الػرٍبُت والحذ من ألاصباب الدشرَعُت للتهرب والغش الػرٍبي.
وهظا ما ًمىن الخٗبير ٖنها بمٗاصلت بأدضاع البؿُِ واآلحي:
Y2=α + β.x + ei
Y1= 0.220 + 0.412x
خُم أ  :α :زابذ مٗاصلت بأدضاع؛  :Y2خؾباب الدكغَُٗت؛  :βمٗامل بأدضاع ليل مخغير؛
 :eiمخغير ٖكواةي أو الٗوامل خزغى؛  :Xمباصا الخوهمت الًغٍبُت.
.6.3.3الحرغُت الضابعت9
 9H0ال جىحذ عالكت راث داللت إحطائُت عنذ املضخىي املعنىي  α ≥2.24بين جؿبُم مبادئ
الحىكمت الػرٍبُت والحذ من ألاصباب إلادارٍت للتهرب والغش الػرٍبي.
تزخباع هظه الفغيُت جا اؾخسضاس مٗامل بعجباٍ بيرؾو وازخباع جدلُل بأدضاع البؿُِ للخدلم
من وجوص أزغ لخُبُم مباصا الخوهمت الًغٍبُت في الخض من خؾباب اصاعٍت للتهغب والغل الًغٍبي.
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خضًضي اصس

والجضوٌ املوالي ًوضح أخابج ازخباع أزغ جُبُم مباصا الخوهمت الًغٍبُت في الخض من خؾباب اصاعٍت
للتهغب والغل الًغٍبي في الجؼابغ:
الجذول ركم ( :)12أخابج ازخباع الفغيُت الؿابٗت.
البُان

اخخبار
T

معامل

معامل

الارجباؽ

الخحذًذ

R

R²

F

مضخىي

املحضىبت

املعنىٍت

أزغ مباصا الخوهمت الًغٍبُت في
الخض من خؾباب اصاعٍت للتهغب 2.492

1.222

1.230

2.094

1.111

والغل الًغٍبي
املطذر 9من إٖضاص الباخثي باتٖخماص ٖلى مسغجاث بغأامج .Spss
ًوضح الجضوٌ  01أزغ جُبُم مباصا الخوهمت الًغٍبُت في الخض من خؾباب اصاعٍت للتهغب والغل
الًغٍبي ،خُم أْ غث أخابج الخدلُل اخهاةي وجوص أزغ طو صتلت إخهابُت ملباصا الخوهمت الًغٍبُت
في الخض من خؾباب اصاعٍت للتهغب والغل الًغٍبي ،إط بلغ مٗامل بعجباٍ  R=0.965وبمٗامل
جدضًض  R²بلغ  0.931أي أ ما كُمخ  %93.1من خؾباب اصاعٍت للتهغب والغل الًغٍبي ًَ ُدضها
جُبُم مباصا الخوهمت الًغٍبُت ،هما بلغذ كُمت  Fاملدؿوبت  7.128وهي صالت إخهابُا ٖ ض مؿخوى
الضتلت ( ،)α≤0.05وبما أ كُمت املؿخوى املٗ وي ( )Sigأكل من كُمت ( ،)α= 0.05أغتٌ تغيُت
الٗضس وألبل الفغيُت البضًلت اللابلتً 9ىحذ أثر رو داللت إحطائُت عنذ مضخىي املعنىي 2.222
لخؿبُم مبادئ الحىكمت الػرٍبُت والحذ من ألاصباب إلادارٍت للتهرب والغش الػرٍبي .وهظا ما
ًمىن الخٗبير ٖنها بمٗاصلت بأدضاع البؿُِ واآلحي:
Y3=α + β.x + ei
Y3= 0.829 + 0.984x
خُم أ  :α :زابذ مٗاصلت بأدضاع؛  :Y3خؾباب اصاعٍت؛  :βمٗامل بأدضاع ليل مخغير؛
 :eiمخغير ٖكواةي أو الٗوامل خزغى؛  :Xمباصا الخوهمت الًغٍبُت.
.7.3.3الحرغُت الثامنت9
 9H0ال جىحذ عالكت راث داللت إحطائُت عنذ املضخىي املعنىي  α ≥2.24بين جؿبُم مبادئ
الحىكمت الػرٍبُت والحذ من ألاصباب الاكخطادًت للتهرب والغش الػرٍبي.
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تزخباع هظه الفغيُت جا اؾخسضاس مٗامل بعجباٍ بيرؾو وازخباع جدلُل بأدضاع البؿُِ
للخدلم من وجوص أزغ لخُبُم مباصا الخوهمت الًغٍبُت في الخض من خؾباب بكخهاصًت للتهغب
والغل الًغٍبي .والجضوٌ املوالي ًوضح أخابج ازخباع أزغ جُبُم مباصا الخوهمت الًغٍبُت في الخض من
خؾباب بكخهاصًت للتهغب والغل الًغٍبي في الجؼابغ:
الجذول ركم ( :)11أخابج ازخباع الفغيُت الثام ت.
البُان

اخخبار
T

معامل

معامل

F

الارجباؽ

الخحذًذ

املحضى

R

R²

بت

مضخىي
املعنىٍت

أزغ مباصا الخوهمت الًغٍبُت
في الخض من خؾباب
بكخهاصًت للتهغب والغل

91.091

1.932

1.042

2.112

1.103

الًغٍبي
املطذر 9من إٖضاص الباخثي باتٖخماص ٖلى مسغجاث بغأامج .Spss
ًوضح الجضوٌ  00أزغ جُبُم مباصا الخوهمت الًغٍبُت في الخض من خؾباب بكخهاصًت للتهغب
والغل الًغٍبي ،خُم أْ غث أخابج الخدلُل اخهاةي وجوص أزغ طو صتلت إخهابُت ملباصا الخوهمت
الًغٍبُت في الخض من خؾباب بكخهاصًت للتهغب والغل الًغٍبي ،إط بلغ مٗامل بعجباٍ R=0.435
وبمٗامل جدضًض  R²بلغ  0.189أي أ ما كُمخ  %18.9من خؾباب بكخهاصًت للتهغب والغل
الًغٍبي ًَ ُدضها جُبُم مباصا الخوهمت الًغٍبُت ،هما بلغذ كُمت  Fاملدؿوبت  7.005وهي صالت
إخهابُا ٖ ض مؿخوى الضتلت ( ،)α≤0.05وبما أ كُمت املؿخوى املٗ وي ( )Sigأكل من كُمت
( ،)α=1.12أغتٌ تغيُت الٗضس وألبل الفغيُت البضًلت اللابلتً 9ىحذ أثر رو داللت إحطائُت عنذ
مضخىي املعنىي  2.222لخؿبُم مبادئ الحىكمت الػرٍبُت والحذ من ألاصباب الاكخطادًت للتهرب
والغش الػرٍبي .وهظا ما ًمىن الخٗبير ٖنها بمٗاصلت بأدضاع البؿُِ واآلحي:
Y4=α + β.x + ei
Y4= 2.151 – 0.159x
خُم أ  :α :زابذ مٗاصلت بأدضاع؛  :Y4خؾباب بكخهاصًت؛  :βمٗامل بأدضاع ليل مخغير؛
 :eiمخغير ٖكواةي أو الٗوامل خزغى؛  :Xمباصا الخوهمت الًغٍبُت.
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.4الخاجمت9
ًؤصي التهغب الًغٍبي إلى ايغاع بال ؼٍ ت الٗمومُت للضولت مما ًؤزغ ؾلبا ٖلى مواعصها ،وٍ رجب
ٖلى طلً ٖضس كُاس الضولت باإلأفاق ٖلى أخؿن وج وجلضًا ال ضماث الٗامت بهوعة جُضة .وملجابهت
التهغب الًغٍبي ًجب مٗغتت خؾباب والضوات٘ التي جدمل امليلف للجو إلى مثل هظه املماعؾاث ،والتي
كض جيو مخٗللت بامليلف هخضني املؿخوى خزءقي ،ألو الوعي الًغٍبي ،بٖخلاص الضًني بٗضس قغُٖت
الًغٍبت...إلخ ،أو أؾباب حكغَُٗت مثل زلل الٗب الًغٍبي ،حٗلض الدكغَ٘ الًغٍبي ،يٗف الغكابت
الًغٍبُت...إلخ ،وكض جيو أؾباب إصاعٍت همدضوصًت الوؾابل املاصًت والبكغٍت باإلياتت إلى حٗلض
اجغا اث الًغٍبُت ،أو أؾباب اكخهاصًت مثل الويُٗت بكخهاصًت للميلف أو للضولت وهظا اأدكاع
بكخهاص املواػي.
وفي يو ما ؾبمً ،ؤصي الخُبُم الؿلُا ملباصا الخوهمت في مؤؾؿاث اللُإ الًغٍبي
بالجؼابغ صوعا هبيرا في الخض من أؾباب التهغب الًغٍبي ،خُم جوتغ مباصا الخوهمت الًغٍبُت ؾبُء
وكابُا وٖءجُا لجمُ٘ املماعؾاث التي من قلنها أ جؤزغ ؾلبا ٖلى مؿخوٍاث أصا اصاعة الًغٍبُت وٖلى
جدهُل ا للًغابب .تخُبُم كواٖض الخوهمت الًغٍبُت بكيل ؾلُا من قلأ أ ًدلم اتهاح
والكفاتُت والن اهت والٗضالت ،وٍللل من الفؿاص املالي واصاعي ،والخالي الخللُل من خاتث التهغب
الًغٍبي.
وكض اأخهى البدم إلى مجموٖت من ال خابج والخونُاث أوجؼها في آلاحي:
.5النخائج9
-

مياتدت التهغب الًغٍبي لِؿذ باألمغ ال ي أٓغا لألقياٌ التي ًخسظها والخل ُاث املخبٗت من

َغف امليلفي ؛
-

وجوص ٖءكت ٖىؿُت بي الخوهمت الًغٍبُت والتهغب الًغٍبي ،تيلما ال مذ اصاعة الًغٍبُت

بخُبُم مباصا الخوهمت الًغٍبُت ولما كل الباٖم ٖلى التهغب الًغٍبي والٗىـ صخُذ؛
-

الخوهمت الًغٍبُت جؼٍض من تاٖلُت اصاعة الًغٍبُت؛

-

إ غُاب الخوهمت الًغٍبُت في مؤؾؿاث اللُإ الًغٍبي ٌشج٘ ٖلى التهغب الًغٍبي وًٍ٘

ٖبئا زلُء ٖلى املي اأُاث الوَ ُت؛
-

حٗؼػ املماعؾاث الؿلُمت للخوهمت الًغٍبُت في اصاعة الًغٍبُت هفا ة الٗملُاث اصاعٍت؛
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إ جبني اصاعة الًغٍبُت ملباصا الخوهمت الًغٍبُت من قلأ أ ٌٗؼػ الثلت بي امليلفي

-

واملوْفي ؛
-

من زءٌ صعاؾت إجاباث الفئت املؿتهضتت جبي ل ا أ أها أؾباب التهغب والغل الًغٍبي هي

أؾباب إصاعٍت وت ُت ،جليها خؾباب الدكغَُٗت ،زا خؾباب بكخهاصًت ،وأزيرا خؾباب املخٗللت
بامليلف.
-

أهضث جمُ٘ الفئاث املؿتهضتت أ جُبُم مباصا الخوهمت الًغٍبُت ٌؿاها في الخض من

خؾباب املخٗللت بامليلف للتهغب والغل الًغٍبي؛
-

أهضث جمُ٘ الفئاث املؿتهضتت أ جُبُم مباصا الخوهمت الًغٍبُت ٌؿاها في الخض من

خؾباب الدكغَُٗت للتهغب والغل الًغٍبي؛
-

أهضث جمُ٘ الفئاث املؿتهضتت أ جُبُم مباصا الخوهمت املؤؾؿُت ٌؿاها في الخض من

خؾباب اصاعٍت للتهغب والغل الًغٍبي؛
-

أهضث جمُ٘ الفئاث املؿتهضتت أ جُبُم مباصا الخوهمت املؤؾؿُت ٌؿاها في الخض من

خؾباب بكخهاصًت للتهغب والغل الًغٍبي.
.6الخىضُاث9
-

يغوعة بهخماس بمويوٕ الخوهمت الًغٍبُت والخغم ٖلى جُبُل ٖلى أعى الواك٘؛

-

وي٘ صلُل ٖملي لخُبُم الخوهمت الًغٍبُت في اصاعة الًغٍبُت ،بكيل ٌٗؼػ الكفاتُت

والن اهت وال ضالت واملؿؤولُت وهظا بل اس خزءقي بالوُْفت؛
-

يغوعة جؼوٍض املوْفي باملٗلوماث الياتُت ٖن أؾالُب وَغق الغل والخداًل املؿخسضمت

ومن كبل امليلفي للخض من ْاهغة التهغب الًغٍبي؛
-

إلؼاس مؤؾؿاث اللُإ الًغٍبي بخُبُم مباصا الخوهمت الًغٍبُت؛

-

ٖلى اصاعة الًغٍبُت أ جضعن مضى أهمُت ال ام ا بخُبُم مباصا الخوهمت الًغٍبُت؛

-

إٖضاص بغامج جضعٍبُت إلَاعاث اصاعة الًغٍبُت لؼٍاصة وعي املوْفي بمباصا الخوهمت

الًغٍبُت ،ملا لظلً من أزغ هبير ٖلى جدلُم أهضاف املؤؾؿاث املالُت؛
-

نكغ الوعي الًغٍبي ٖن َغٍم بغامج إٖءمُت مُٗ ت ومضعوؾت؛

-

جبؿُِ اللاأو الًغٍبي وإجغا اث ج فُظه ختى ٌؿ ل ٖلى امليلف ت م واخ رام ؛
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-

الخ فُظ الهاعس ملسخلف الٗلوباث الجبابُت والج ابُت ٖلى املتهغبي من صت٘ الًغٍبت

-

يغوعة إٖضاص بغامج ملياتدت الفؿاص املالي واصاعي صازل اصاعاث الٗمومُت بكيل ٖاس

واصاعة الًغٍبُت بكيل زام.
.7املراحع املعخمذة9
-1بلواضح الجُءلي ، .)9109( .ؾُٗضي ًحي ،تٗالُت الغكابت الًغٍبُت في مياتدت التهغب الًغٍبي
(صعاؾت خالت مضًغٍت الًغابب لوتًت املؿُلت زءٌ الف رة  ،)9109-9112املجلض  ،2الٗضص  .،09مجلت
الٗلوس بكخهاصًت والدؿُير والٗلوس الخجاعٍت.،
-9بوصتٌ ٖليْ ، .)9103( .اهغة التهغب الًغٍبي في الجؼابغ وؾُاؾاث الخٗامل مٗ ا (صعاؾت جدلُلُت)،،
املجلض  ،3الٗضص  ،2جامٗت ػٍا ٖاقوع الجلفت ،الجؼابغ ،ماعؽ .مجلت صتاجغ اكخهاصًت.
بوػٍض ؾفُا  .)9102( .،التهغب الًغٍبي...مف وس وكُاؽ ،املجلض  ،0الٗضص  ،9جامٗت ابن باصٌـ
مؿخغاأا ،الجؼابغ ،ماعؽ  .9102مجلت املالُت وخؾواق.،
-3بوقامت مهُفى ،بٗلت الُاهغٖ ،ماع جٗفغي ، .)9102( .جفُٗل آلُاث مياتدت ْاهغة التهغب
الًغٍبي ،املجلض  ،2الٗضص  ،2جامٗت لوأِس ي ٖلي البلُضة ،الجؼابغ ،أوتمبر .مجلت ابضإ.
-9بوقُخي ٖاةكت ،بوقُخي تاَمت ، .)9109( .أؾباب التهغب الًغٍبي وأزغه ٖلى ال ؼٍ ت الٗامت في
الجؼابغ ،املجلض  ،3الٗضص  ،0جامٗت لوأِس ي ٖلي البلُضة ،الجؼابغ ،جوا  .مجلت صعاؾاث
جبابُت.
-2بوٖياػ ؾميرة .)9109( .،مؿاهمت تٗالُت الخضكُم الجباةي في الخض من التهغب الًغٍبي (صعاؾت خالت
بمضًغٍت الًغابب مهلخت خبدار واملغاجٗاث بؿىغة) .،أَغوخت صهخوعاه ،كؿا الٗلوس
الخجاعٍت ،ولُت الٗلوس بكخهاصًت والخجاعٍت وٖلوس الدؿُير .،جامٗت مدمض زًُغ بؿىغة،
الجؼابغ.،
-2صوصاح عيوا  ، .)9102( .مدايغاث في ملُاؽ امل اػٖاث الجبابُت .، ،مُبوٖت ملضمت للؿ ت خولى
جسهو مالُت .جامٗت الجؼابغ .،3
-2عاقضي أمي  .)9102( .،صوع الخدلُم الجباةي املٗمم في جفُٗل الخوهمت الًغٍبُت ملياتدت التهغب
الًغٍبي (صعاؾت مُضاأُت باملضًغٍت الفغُٖت للغكابت الجبابُت ؾُُف) ،الٗضص  .،09مجلت عؤى
اكخهاصًت.
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-4عخخي أابتي ، .)9103( .ال ٓاس الًغٍبي بي الفىغ املالي املٗانغ والفىغ املالي اؾءمي (صعاؾت
ملاعأت) .،عؾالت ماجؿخير ،كؿا ٖلوس الدؿُير ،ولُت الٗلوس بكخهاصًت والخجاعٍت وٖلوس
الدؿُير .،جامٗت كؿ ُُ ت ،الجؼابغ.،
َ-2اعق خمضي خمضا أوؾ ِ  ، .)9114( .الٗوامل املؤزغة في التهغب والخج ب الًغٍبي وٖءكتها
بالكيل اللاأوني ملىخب الخضكُم واملداؾبت والكيل اللاأوني للكغهت اله اُٖت .،عؾالت
ماجؿخير ، .ولُت الٗلوس اصاعٍت واملالُت ،جامٗت الكغق خوؾِ للضعاؾاث الٗلُا.،
َ-01وعف بخاجت( .،بء جاعٍش) .مياتدت التهغب الًغٍبي في الجؼابغ .،،عؾالت ماجؿخير .كؿا اللاأو
ال ام ،ولُت الخلوق ،جامٗت كؿ ُُ ت.
ٖ-00ؼوػ ٖلي( . ،بء جاعٍش) .آلُاث ومخُلباث جفُٗل الخنؿُم الًغٍبي الٗغبي (الواك٘ والخدضًاث).،
أَغوخت صهخوعاه ،كؿا الٗلوس بكخهاصًت ،ولُت الٗلوس بكخهاصًت والخجاعٍت وٖلوس
الدؿُير .،جامٗت خؿِبت بن بوٖلي الكلف ،الجؼابغ.
ٖ-09فُف ٖبض الخمُض ، .)9103( .تٗالُت الؿُاؾت الًغٍبُت في جدلُم الخ مُت املؿخضامت (صعاؾت
خالت الجؼابغ زءٌ الف رة  .،)9109-9110عؾالت ماجؿخير ،كؿا ٖلوس الدؿُير ،ولُت الٗلوس
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ملخص:
هد ددضٞد هد ددظا الضعاؾد ددة اىد ددة الحٗد ددغٖ ٝفد ددة الٗج٢د ددة ال٣اة د ددة د ددح الٟؿد دداص اإلاد دداىي وح د ددىص الح د ددة
الا٢حهاصية البلضا ال ام ة ٖامة والجؼاةغ ٖفة وحه الخهىم ،خ ث ثم الاٖح اص ٖفة اإلا هج الىنٟي
الحدل في من أحل ثد ٤ ٣أهضا ٝالضعاؾة ،وثم التر٦حد ٖفدة ويد٘ اَداع مٟداه فس للٟؿداص اإلاداىي ٖدن ٚحدرا
مددن أقدد٩ا ٫الٟؿدداص الازددغي الاالاصاعد والا٢حهدداصدة ،مدد٘ الاقدداعس اىددة وا٢دد٘ الٟؿدداص ددالجؼاةغ زددج ٫الخ٣بددة
الؼم ددة مددن 2003اىددة ٚايددة  2016وث٣ددضيم لددبٌٗ أهددم الًٟدداةذ زددج ٫هددظا الخ٣بددة ،لحسحددحم الضعاؾددة
حأ ٦ددض الٗج٢ددة الٗ٨ؿد ة ددح الٟؿدداص اإلادداىي ومددداوع الح ددة الا٢حهدداصية اإلاح لددة فددي ال ددى الا٢حهدداصد،
الايغاصات والح ة اإلادل ة ،واإلاؿحىي اإلاٗيص س ألٞغاص اإلاجح ٘ ،م٘ ث٣ضيم بٌٗ الحىند ات والا٢تراخدات
للخغوج من الخالة الغاه ة.
الكلماث املفتاحيت :الٟؿاص اإلااىي ؛ الح ة الا٢حهاصية
جصنيف D73,O10:JEL

Abstract:
This study aimed to identify the relationship between financial
corruption and economic development efforts in emerging countries in
general and Algeria in particular, The analytical descriptive approach was
adopted in order to achieve the objectives of the study, Emphasis was
placed on developing a conceptual framework for financial corruption from
other forms of corruption (administrative and economic) With reference to
the reality of corruption in Algeria during the period from 2003 to 2016
and
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provide some of the most important scandals during this era, The study
concluded by emphasizing the inverse relationship between financial
corruption and the economic development axes of economic growth,
revenue and local development, and the standard of living of members of
the community, with some recommendations and suggestions to get out of
the current situation.
Keywords: Financial corruption, economical development
Jel Classification Codes: D73,O10
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 .1ملدمت:
أيخة الٟؿاص من أ٦بر اإلاك٨جت التس ثىاحه البلضا اإلاح٣ضمة وال ام ة ٖفة خض ؾىاء ومن أ٦ثر
الً٣ايا التس ثج ٘ مسحل ٠ال ئات الٗاإلا ة والضول ة ٖفة اٖحباعها الٗ٣بة الغةيؿ ة في وحه الح ة
الا٢حهاصية والاحح اٖ ة للبلضا  ،وم ا ؾاٖض ٖفة الانخكاع اإلاغي٘ لٓىاهغ الٟؿاص سحل ٠أق٩اله
ؾ ا اإلااىي والاصاعد هي الحُىعات الؿغيٗة والح٣لبات الا٢حهاصية الا٢ل ة والٗاإلا ة ،والتس ؾاه د
في ج ٛحر م ٓىمة ال ٣م الاحح اٖ ة والازج ٢ة اثجاا ٖؼػ من م٩انة ال ٣م اإلااصية وامحج ٥الؿلُة
لضي الٟغص ،وصٗٞد ه اىة الؿعي لج ٘ اإلاا ٫والثروس بكتى الُغ ١والىؾاةلٞ ،ج الً حر الازجقي وال
الىاػٕ الضينس وال الٗ٣ىبات الغصٖ ة أنبدد ٖاة٣ا في وحه الٟؿاصين ٧ى الٟؿاص أنبذ لضيهم

اة

ر٣اٞة ثدغ ٥ؾلى ٦اتهم وصوا ٗٞم ومبرعا من أحل جؿ ل ؾحروعس اله٣ٟات والً٣ايا جاح ،وهى
ألامغ الظد ٢ض ي٠٣

ا ة الٗاة ٤أمام عٚبة أٞغاص اإلاجح ٘ ،والج ىص الهاص٢ة إلخضاذ ث ة

ا٢حهاصية قاملة ث٩ى ل ا انٗ٩اؾات ايجا ة لضي مسحل ٠الاٞغاص واإلا اَ ،٤وٖفة مؿحىي الؿ اؾات
والبرامج الخ٩ىم ة ونجاٖتها الامغ الظد يؿ ذ للضولة اخضاذ ثىاػنات احح اٖ ة وثد ٤ ٣اؾح٣جل ا
الا٢حهاصد بٗ ضا ٖن الحبٗ ة ومسلٟاتها.
وب اءا ٖفة ما وعص ٣ٞض خاول ا من زج ٫هظا الىع٢ة البد ة ؤلاحا ة ٖن ؤلاق٩ال ة الحال ة:
اىة أد مضي ي ٨ن للٟؿاص اإلااىي من ئٖا٢ة ح ىص الح ة الا٢حهاصية؟
ومن أحل ؤلاحا ة ٖن هظا ؤلاق٩ال ة ٣ٞض ٢ؿ ا وع٢ح ا البد ة هظا ئىة رجرة مداوع عةيؿ ة ٖفة
ال دى الحاىي:
 م ٟىم وئَاع الٟؿاص اإلااىي. وا ٘٢ومٓاهغ الٟؿاص الجؼاةغ. الح ة الا٢حهاصية وأرغ الٟؿاص اإلااىي ٖفة ئعؾاءها..1.1أهميت الدراصت :ثبرػ أه ة هظا الضعاؾة من زج:٫
 ثؼايض الاهح ام ىيىٕ الٟؿاص واصعا ٥مسحل ٠اإلاؿإولح والٟاٖلح ًغوعس صعاؾحه وثدل له ووي٘الاؾتراث ج ات اإلا اؾبة ٢هض ثدضيضا واخحىاةه إلاا له من ثأرحرات ؾلب ة ٖفة الاٞغاص واإلاجح ٘ ومسحل٠
الح ٓ ات الاصاعية.
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 يح ح الٟؿاص زانة اإلااىي ٩ىنه أزُغ أنىإ الٟؿاص لتهضيضا البرامج الٗامة للح ة ويُٗل أهضا ٞاوزُُ ا ٞاياٞة اىة ثأرحرا ٖفة ال ى ومؿحىي الايغاصات الخ٩ىمة  ٞى أيًا يؿتهض ٝأٞغاص اإلاجح ٘
البؿُاء ويإرغ ٖفة مؿحىاهم اإلاٗيص س.
.1.1أهداف الدراصت:
جؿعة هظا الضعاؾة اىة ثد ٤ ٣ح لة من ألاهضا ٝمنها:
 الؿعي اىة وي٘ ئَاع ٖام ي ٨ن من زج ٫الحٗغٖ ٝفة م ٟىم الٟؿاص ومسحل ٠مٓاهغا ،والاؾباباإلاحٗضصس اإلاؿاه ة في ث حه وثأرحرا الؿلبس ٖفة مسحل ٠نىاحي الخ اس.
 ئصانة الٟؿاص وجٗغية الىا ٘٢اإلاٗاف والٗ ل ٖفة الحىٖ ة والحظ٦حر ساَغ وؾلب ات الٟؿاص ٢هضالحىنل إلا٣ترخات وخلى ٫ث٩ى ؾ ضا الخحىاء م ل هظا الؿلى ٦ات الٟاؾضس.
 جؿل ِ الًىء ٖفة مساَغ الٟؿاص اإلااىي هٟة زانة ٖفة مٓاهغ وح ىص الح ة التس ث٣ىصها الضولةؾ ا من ال اخ ة الا٢حهاصية والاحح اٖ ة.
.1.1منهج الدراصت :اٖح ضت هظا الضعاؾة في ؾبل ثد ٤ ٣أهضا ٞا ٖفة اإلا هج الىنٟي الحدل في ٧ىنه
من اإلا اهج التس ثغث٨ؼ ٖفة صعاؾة وثدل ل الى٢ات٘  ٦ا هي مىحىصس ٖفة أعى الىا ،٘٢خ ث ثم الاٖح اص
ٖفة مسحل ٠الىراة ٤واإلاججت الٗل ة والاَغوخات لحضٖ م ألاَاعيذ ال ٓغية ،ومن رم ثم الٗ ل ٖفة
عبِ الٓىاهغ والى٢ات٘ والخغوج نحاةج ثىضح الٗج٢ة الؿبب ة ح اإلاحٛحرات اإلاضعوؾة.
 :1مفهىم وإظار الفضاد املالي
-.1.1مفهىم الفضاد املالي:
٢بل الحٗغيج ٖفة م ٟىم الٟؿاص اإلااىي وحب أوال ئيًاح م ٟىم الٟؿاص الظد اث٣ٟد ٖفة ثجغي ه
مسحل ٠ال٣ىانح وال ٓم واإلاجح ٗات ،وٖفة اٖحباع أ ؤلانؿا هى مغث٨ب الٟؿاص وهى ضخ حه في
نٟـ الى٢د٣ٞ ،ض وعص الحدظيغ من الٟؿاص من زج ٫ال٣غآ ال٨غيم ومسحل ٠ال٣ىانح والخكغيٗات
وطل ٪لًبِ هظا الؿلى ٥ومداعبحه٧ ،ىنه ليـ ول ض اللخٓة ول٨ن اؾخكغاءا ال٨بحر هى ما وحه ندى
الاهح ام أه ة الٛةٞ ،لٛىيا ،الٟؿاص في اللٛة من الٟؿض  ٞى ٞاؾض واإلاٟؿضس زج ٝاإلاهلخة،
وٞؿض الٗ٣ل ُل ،وٞؿضت ألامىع أد ايُغبد واصع ٦ا الخلل ،أما و ٤ٞال٣ىاميـ الٛغب ة ،يُل٤
ل ٟٔالٟؿاص اإلنجلح ية الاcorruptionة وهى مكح ٤من الٟٗل الجث نس الاrumpereة ٗنى ال٨ؿغ أد
قيئا ما ثم ٦ؿغا الاالٟاثذ ٖ ا مسحاع ،2014 ،نٟدة 137ة ،أما في صين ا الخ " ٠صين الخ ٗٞ "٤ض
أٚلب الٗل اء اإلاؿل ح ٞالٟؿاص مغاص ٝللباَل ،و٧ل اَل ٞاؾض ،ووعصت ٧ل ة الٟؿاص في ال٣غآ
« مجلت امللريسي للدراصاث الاكتصادًت واملاليت ،اإلاجلض ،3الٗضص ،1خاص ،حاثٟي »2019

م م 257-239

943

ػاود ٖيس ى

الاأثر الفضاد املالي على جهىد التنميتالاكتصادًت بالجسائر)

ال٨غيم أ٦ثر من ز ؿح مغس ه  ٜوأؾال ب مسحلٟة ث ضص الٟؿاص وثبح زُىعثه ٦ ،ا وعصت في
ألاخاصيث ال بىية الكغيٟة ،وفي ما يفي بٌٗ آلايات ال٣غآن ة التس وعص بها مهُلح الٟؿاص:
ٞ الٟؿاص ٗنى الجظب وال٣دِ في ٢ىله جٗاىة "ْ غ الٟؿاص في البر والبدغ ا ٦ؿبد أيضد
ال اؽ ل ظي ٣م الظد ٖ لىا لٗل م يغحٗى " الاال٣غءا ال٨غيم ؾىعس الغوم الاية 41ة
 أما الٟؿاص ٗنى الُ ٛا والحجبر في ٢ىله جٗاىة "للظين ال يغصو ٖلىا في الاعى وال ٞؿاص"
الاال٣غءا ال٨غيم ؾىعس ال٣هو الاية 83ة
 واما الٟؿاص ٗنى ز انة الامانة في ٢ىله جٗاىة "وال ثٟؿضوا في الاعى بٗض انجخ ا".
أما من ال اخ ة الانُجخ ة ٞج يىحض جٗغي ٠مىخض إلا ٟىم الٟؿاص ،خ ث ٖغ ٝالٟؿاص ٖفة أنه "ٗٞل
ٚحر ٢انىني الام لىص ىعخلة ،ؾل ة لًٟل ،2017 ،نٟدة 167ة أو نىعس من الهىع ٚحر ال٣انىن ة
التس يحم اعث٩ابها أؾال ب ٚحر ماصية ومن زج ٫أؾال ب ؾغية ثخؿم الخضإ ال٣انىني والاحح اعي،
وطل ٪للخهىٖ ٫فة أمىا ٫أو م حل٩ات أو ثد ٤٣مؼايا شخه ة" الاال٣غءا ال٨غيم ؾىعس الاٖغا ٝالاية
56ة
 ٦ا ٖغ ٝالٟؿاص أيًا أنه "زلل في م ٓىمة الخ٣ى ١والىاحبات في اإلاجح ٘ ،يُٗي أٞغاصا أو ح اٖات
خ٣ى٢ا ٚحر مؿحد٣ة ٖفة خؿاب الاٞحئات من خ٣ى ١آلازغين ،أو يٟٗي مج ىٖة مٗ ة من الىاحبات
أو الخًىٕ لل٣ىانح اإلاحٖ ٤ٟليها في اإلاجح ٘ نخ جة ال٢ترابهم من الؿلُة أو ٢ضعتهم ٖفة الحأرحر  ٞا
اإلاا ٫أو بٛحرا" الاواةل نىعس ،2008 ،نٟدة 37ة
وٖل ه ي ٨ن ثدضيض م ٟىم الٟؿاص اإلااىي ٖفة أنه "ٖباعس ٖن الاندغاٞات اإلاال ة ومسالٟة ألاخ٩ام
وال٣ىاٖض اإلاٗح ضس خال ا في ث ٓ ات الضولة الائصاعياة ومإؾؿاتها م٘ مسالٟة يىا ِ وجٗل ات الغ٢ا ة
اإلاال ة" الا ل في ىخضيض ،ئل ام يد اود ،2016 ،نٟدة 27ة
أما م ٓ ة الكٟا ٞة الٗاإلا ة ٞتري أ الٟؿاص اإلااىي ما هى ئال "ٖ ل ة ئؾاءس اؾحسضام الؿلُة الٗامة
لحد٦ ٤ ٣ؿب زام" الا ل في ىخضيض ،ئل ام يد اود ،2016 ،نٟدة 27ة وهى ما ث٣هض ه اإلا ٓ ة
جٛل ب اإلاهالح الصخه ة والج وات الظاث ة ٢هض الخهىٖ ٫فة ٞىاةض ٚحر مكغوٖة ٖفة خؿاب
اإلاهلخة الٗامة وال٣ىانح التس ثد ٟٔخ٣ى٧ ١اٞة الاَغا.ٝ
هظا وي ٨ن ث ح الٟؿاص اإلااىي ٖن ٚحرا من أق٩ا ٫الٟؿاص و ٤ٞمج ىٖة مٗايحرٞ ،بالنؿبة للٟؿاص
الاصاعد ٗ ٞنس "الاندغاٞات ؤلاصاعية والىْ  ٟة أو الح ٓ ة وثل ٪اإلاسالٟات التس ثهضع ٖن اإلاىْ٠
الٗام أر اء ثأصيحه إلا ام وْ ٟحه" الا ن ٖبض الٗؼيؼ زحرس ،نٟدة 328ة وثح ل بٌٗ مٓاهغ الٟؿاص
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الاصاعد في ٖضم اخترام أو٢ات ومىاٖض الٗ لٖ ،ضم ثد ل اإلاؿإول ة ،ئٞكاء أؾغاع الىْ ٟة ،الترادي
والح٩اؾل ،اؾحٛج ٫أصوات الٗ ل إلاهالح شخه ة ،البحرو٢غاَ ة اإلاٗ ٣ةٖ ،ضم مهضا ٢ة ٖ ل ة
الحىْ ...٠وٚحرها  ٦حر.
أما ئطا ما أقغنا اىة الٟؿاص الا٢حهاصد  ٞى آلازغ يضٖ ٫فة مٗنى "التر٦ح أر اء اإلا اعؾة الا٢حهاصية
ٖ ج وانحاحا وثىػيٗا ٖفة حانب واخض من حىانب الخ اس الانؿان ة واه ا ٫الجىانب الازغيٗ٦ ،ضم
الالت ام ال٩امل األخ٩ام الكغٖ ة اإلا ٓ ة لحده ل اإلاا ٫و ٟ ٦ة ث حه وانٟا٢ه ،و٦ظلٖ ٪ضم أصاء
الخ٣ى ١الىاحبة في اإلاا ٫واؾاءس الحهغ ٝفي الحٗامل ا يًغ هالح ال ٓام الا٢حهاصد الؿل م من
حىهغا الظد ي٣ىم ٖل ه" الاالٟاثذ ٖ ا مسحاع ،2014 ،نٟدة 138ة ولٗل من مٓاهغ طل ٪هى التر٦ح
ٖفة اله اٖة الاؾحسغاح ة والغي٘ الاخٟىعد الغٚم من ثىٞغ الام٩انات إل٢امة ا٢حهاصيات حضيضس،
التر٦ح ٖفة ن ٘ وب ٘ مىاص  ٦ال ة أٖفة ؾٗغا ٖىى مىاص أزغي أؾاؾ ة... ،ئلخ.
 .1.1أشكال الفضاد املالي:
يأزظ الٟؿاص أق٩ا ٫ومٓاهغ محٗضصسٚ ،حر أنه وم ا ازحلٟد أق٩اله ونىعا  ٞى يٗ ل أؾاؾا ٖفة
ثضمحر الا٢حهاصيات ال٣ىم ة ويغب م٣ىمات اإلاجح ٘ ألامغ الظد ينحج ٖ ه ازحجالت ٖ ٣ة ح الٗامة
والضولة وبح ألاٞغاص بًٗ م البٌٗ ،م ا يض ٗٞا لل٣ى ٫أ ٖ ل ة ؾض هظا الٟجىات والازحجالت
يحُلب و٢حا َىيج وثُب ٣ا ناعما لترؾانة ال٣ىانح اإلاحىٞغس واإلاحىاحضس في خالة ع٧ىص ،وبالحاىي ي ٨ن
ئْ اع بٌٗ ألاق٩ا ٫للٟؿاص  ٦ا يفي:
 الرشىة :وجٗنس خهى ٫الصخو ٖفة م ٟٗة ث٩ى مال ة في الٛالب لح غيغ وث  ٟظ أٖ ا ٫زجٝالخكغي٘ أو ألانى ٫اإلا ة ،وهي أيًا ث ل ٧ل ن ٟ٘يدهل ٖل ه مؿب٣ا مىْٟا نخ جة ث  ٟظا ٖ ج ٚحر
٢انىني لهالح الغاش س ،أو ختى الامح إ ٖن ث  ٟظ ٖ ل بهض ٝئلخا ١يغع ُغ ٝمٗح ٖ ،فة أ يحىىة
اإلاؿح ٟض من ٖضم ث  ٟظ هظا الٗ ل ص ٘ٞعقىس؛
 املحضىبيت :وثح ل في اؾحٛج ٫الؿلُة أو ال ٟىط أو الحدح لٟغص أو ح ة مٗ ة ٖفة ندى يحٗاعى م٘ال٣ىانح والخكغيٗات ،خ ث جٗض أخض أهم أق٩ا ٫الٟؿاص ا جؿببه من آراع ا٢حهاصية واحح اٖ ة
ؾلب ة ،م ل الحىػي٘ ٚحر الٗاص ٫إلاىاعص البلض ،وقٛل الىْاة ٠واإلا انب لٛحر اإلاإهلح  ،م ا يسل٤
الكٗىع الٓلم وال ٣غ الاحح اعي؛
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 النصب والاحتيال :وهي حغي ة ا٢حهاصية ثحً ن نىٖا من الٛل يٗ ل ٖفة ثؼي  ٠الخ٣اة٤واإلاٗلىمات لحد ٤ ٣م ا ٘ٞزانة و٢ض ثحم ٖ ل ات الاخح ا ٫ىؾاَة مؿإولح أو مىْٟح خ٩ىم ح أو
ؾ اؾ ح ناٞظين الا ن ٖؼوػ مد ض ،2016 ،نٟدة 203ة.
 غضيل ألامىال٢ :هض بها ثل ٪الٗ ل ة التس يحم ٣حًاها ازٟاء مهاصع ألامىا ٫اإلاحىلضس ٖنالٗ ل ات طات النكاٍ الاحغامي والانكُة ٚحر اإلاكغوٖة م ل ثجاعس اإلاسضعات والاًٖاء البكغية،
الازحجؽ ،ثجاعس الاؾلخة اإلادٓىعس ،التهغيب...الخ والٗ ل ٖفة ئصزال ا مغس أزغي صازل ا٢حهاص
مكغوٕ ،من زج ٫ؾلؿلة ثدىيجت مال ة ون٣ضية ،د ث يهبذ من الهٗب الحٗغٖ ٝفة اإلاهاصع
الانل ة ل ظا ألامىا ،٫ومن رم انٟا ٢ا في أٚغاى مكغوٖة؛
 الضركت :هي أزظ ما ٫الٛحر ز ٟة صو ٖلم ناخبه ،وهي م اعؾات مدغمة ومضانة قغٖا و٢انىنا،وٚالبا ما ي٩ى مدآٞى الخؿا ات واإلاىاػنات وام اء الخؼاةن واإلاض٣٢ى وعحا ٫الجباية وثده ل
الغؾىم والًغاةب َغٞا ٞيها ،وث ٘٣الؿغ٢ات ٖاصس ٖفة الامىا ٫ال ٣ضية أو اإلاىاص وألاق اء الٗ ن ة
الٗاةضس للضولة أو اإلاإؾؿات وال ئات الخانة؛
 الاختالش :هى اؾخ جء اإلاىْ ٠ضو وحه خٖ ٤فة أمىاٖ ٫امة أو زانة وحضت في ٖ ضثه د٨موْ ٟحه؛
 نهب املال العام :أد الخهىٖ ٫فة أمىا ٫الضولة والحهغ ٝبها من ٚحر وحه خ ٤ثدد مؿ اتمسحلٟة؛
 اصتغالل النفىذ :يٗنس الخهىٖ ٫فة م ٟٗة الحأرحر في اإلاىْٟح الغؾ ح الىْ ٟة أو اإلاا ٫أو الجااأو ال٣غا ة أو أد وؾ لة أزغي ال ي٣غها ال٣انى ؛
 جلاض ي العمىالث :الٗ ىلة هي م٣ضاع من اإلاا ٫يحدهل ٖل ه اإلاىْ ٠اإلاؿإو ٫نٓحر زضماثه لآلزغينوٖاصس ما ث ل الٗ ىلة مبلٛا م٣حُٗا محٖ ٤ٟل ه مؿب٣ا أو نؿبة مئىية من  ٢ة ٖ٣ض أو ن٣ٟة
ثجاعية ،ويحم ص ٘ٞهظا اإلابل ٜللٟىػ بٗ٣ض أو ن٣ٟة أو ألحل ث ًٟل ناخبها ٖفة اإلا اٞؿح  ،و٢ض
أنبدد ٞلؿٟة الٗ ىلة مكغوٖة في بٌٗ الضو ٫و٦أنها م٣ا ل ألجٗاب طل ٪اإلاىْ ٠أو م٩اٞئحه نٓحر
 ٢امه حل ٪الخضمة! الاؾاعس ىؾٗ ىص ،2018 ،،نٟدة 307ة
 .1.1أصباب الفضاد املالي:
ئ للٟؿاص اإلااىي أؾباب ٖضيضس ،ثسحل ٠من مجح ٘ آلزغ ،ئال أ َغ ١م اعؾحه مخكابهة اىة خض ٦بحر
وي ٨ن خهغ أهم أؾباب الٟؿاص و ٤ٞما يفي :الاٖفي خبيل ،2014 ،نٟدة 50ة
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 ألاصباب الضياصيت :يٗحبر الٟؿاص الؿ اس س الٗامل ألاو ٫والؿبب الغةيـ لٓ ىع الٟؿاص اإلااىيومسحل ٠أق٩ا ٫الٟؿاص الازغي ٞ ،ن يداعب الٟؿاص وحب أ ي٩ى أوال نٓ ٟاٞ ،ج ي ٨ن إلا حسبح
ومؿإولح م ج ونلىا إلا هب الؿلُة ُغ ١ملحىية وم٨كىٞة لضي الٗام والخام من أ يكغٖىا
ويغٗٞىا عاية مداعبة الٟؿاص ،ئياٞة ل ظا ه اٖ ٥ىامل أزغي م ل:
 اٖح اص الىالء الؿ اس س  ٗ ٦اع في جٗ ح ال ٣اصات الاصاعية في اإلاىا ٘٢اإلا ة؛ صو اُٖاء أد  ٢ةللٟ٨اءات اإلاٗحبرس والصخه ات طات الؿلى ٥اإلا اىي في اإلاجح ٘؛
 ث ح٘ اإلاؿإولح الخ٩ىم ح دغية واؾٗة في الحهغ ٝوب٣ل ل من الخًىٕ لل ؿاءلة؛ وهى ما يض ٗٞمإل اخة مسحل ٠اإلاٗامجت ختى وا ٧اند ُغي٣ة ٚحر قغٖ ة لحأ٦ضهم اإلاؿب ٤من ٖضم ثجغأ الؿلُة
الً٣اة ة ٖفة الحدغ٥؛
 يٗ ٠اإلاجح ٘ اإلاضني وته يل صوع مإؾؿاثه في ٦ثر من الضو ٫ال ام ة؛ ل ولجىء الؿلُة ل ٨حر منألاخ ا الثبإ ؾ اؾة "الخ اع والجؼعس" ٞدهى ٫ال ئات والج ٗ ات ٖفة الاٖح اص والاٖانات عهن
والء وثُب ل هاثه الج ات للحىح ات الخ٩ىم ة؛
  ٚاب صي ٣غاَ ة خ ٣ ٣ة و ٚاب الحضاوٖ ٫فة الؿلُة والٟهل ح الؿلُات ويٗ ٠اإلاداؾبة؛ ثٟص س البحرو٢غاَ ة الاصاعية واإلاٛاالس في اإلاغ٦ؼية؛ لضعحة أنها أنبدد هضٞا أ٦ثر منها ٚاية لً٣اءالخاح ات.
 ألاصباب الاكتصادًت :وي ضعج ي نها: ثضزل الخ٩ىمة في ألانكُة الا٢حهاصية ،ألامغ الظد يض ٘ٞالاٞغاص اىة ص ٘ٞالغقاوي لل ؿإولحلحسُي ال٣ىاٖض وال ٓم والاحغاءات الٗامة ،ويٓ غ هظا الحضزل الخ٩ىمي ٟٞي زل ٤ال ٣ىص ٖفة
الاؾححراص ،وم ذ الاٖانات الخ٩ىم ة ،والحد٨م في ألاؾٗاع...ئلخ؛
 انسٟاى مؿحىيات ألاحىع في الُ٣إ الخ٩ىمي ،الامغ الظد ص ٘ٞاإلاىْٟح ٖفة ث٣اض س الغقاويلحد ٤ ٣الحىاػ في الانٟا ١الاؾتهج٧ي الخام؛
 وحىص مىاعص َب ٗ ة ٦بحرس جٛغد اإلاؿإولح  ،م٩ىنها ث ل ٞغنة لٟحذ ؾى ١حضيض أو م حج حضيض. أصباب اجتماعيت وثلافيت :وي ضعج ي نها: َب ٗة اإلاجح ٘ الاالٗغوش س ،الج ىدة وبغوػ أه ة الٗج٢ات الصخه ة في الخ اس الاحح اٖ ة م ا لهالارغ ال٨بحر في ثٟص س الٟؿاص ،وبالحاىي انخكاع الىالءات الج ىية واإلاهالح الخانة ٖفة خؿاب اإلاهالح
الىَ ة الٗل ا؛
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 في بٌٗ اإلاجح ٗات ه ا ٥ق ىٕ أل٩ٞاع ثغث٨ؼ ٖفة وحىص نٓغس ن ٟٗة ثبرع نهب اإلاا ٫الٗام ٧ىنه خ٤مكإ للج ٘ ،وثده له مضٖاس لل اعس والظ٧اء الٟغصد ي ٠اىة طل ٪الح ؿ ٪الخاَئ بٌٗ الام لة
الكٗب ة التس ثس ل للبٌٗ ٖفة أنها مباصب مبرعس للؿلى ٥م٘ أنها ثخ افة م٘ ال ٣م وثخؿبب في ئ اخة
الٟؿاص ،م ل " ُ٘٢الاٖ ا ١وال  ُ٘٢الاعػا" ،"١اؾتر ما ؾتر هللا"" ،خ٣ي من الضولة"...،الخ؛
 جٗ٣ض ال٣ىانح الًغيب ة ،ونٗىبة  ٞا ،م ا ث ذ إلاٟخص س الًغاةب ؾلُة ث٣ضيغية في ثُب ٤الخىاٞؼ الًغيب ة.
 يٗ ٠الىاػٕ الضينس لضي الاٞغاص و ٚاب الً حر م ا جؿبب في انخكاع الٟؿاص في اإلاجح ٘ ئط أ طل٪حٗل الٟغص يؿغ ٝفي اقبإ عٚباثه وق ىاثه ٞداو٩ ٫ل الىؾاةل ثد ٤ ٣طل٪؛
 ثضني مؿحىي التر ة لؤلؾغس واإلاضعؾة اللظا يٗضا ال ىاس الاوىة لحنكئة الاوالص؛ ٞاإلاغأس حٗلد منوْ ٟتها ه َ ا ألاو ٫وأه لد ثغب ة اوالصها والاهح ام بكإو البيد ٦ ،ا لم يٗض هم اإلاضعؽ ؾىي
ثده ل عاثبه الك غد والخهىٖ ٫فة امح اػات أ٦بر ٖىى ظ ٫مج ىص أ٦بر لحٗل م الاوالص ل ونصخ م
وثغب تهم .الاهكام مهُٟى الج ل ،2014 ،نٟدة 545ة
 .1واكع ومظاهر الفضاد بالجسائر:
 .1.1واكع الفضاد بالجسائر:
ٖارد أيضد الٟاؾضين زغا ا في الجؼاةغٞ ،ب ٌٛال ٓغ ٖن الٟؿاص الازجقي والاحح اعي ،ق ضت
الجؼاةغ ً٢ايا محٗضصس ل ا ٖج٢ة الٟؿاص اإلااىي والاصاعد ٖفة ٧ل اإلاؿحىيات ،وثجفة ما ثم ٦كٟه
أؾاؾا في ًٞاةذ الازحجؽ والغقىس واله٣ٟات اإلاكبىهة وهضع اإلاا ٫الٗام...الخ ،خ ث ضأ ؼو ٙهظا
الٟؿاص للٗلن ا حضاء من  2014واؾح غ ل هل صعحة  ٢اؾ ة ٚحر مؿبى٢ة م٘ اعثٟإ اؾٗاع
البترو٫الامغخلة البدبىخةة وثبنس الخ٩ىمة لج لة من البرامج الح ىية الا٢حهاصية ٞ ،ج الٟترس اإلا حضس
من 2001اىة  2014ق ضت رجذ غامج ث ىية ٢ضعت  ٢تها دىاىي 30440مل اع صج ،خىلد الجؼاةغ اىة
وعقة مٟحىخة لل كاعي٘ ال٨بري ق٩لد مغجٗا أؾاؾ ا أليضد الٟؿاص سحل ٠أنىاٖه ،واؾخ اصا لح٣اعيغ
م ٓ ة الكٟا ٞة الضول ة اإلاحٗل٣ة إقغات مضع٧ات الٟؿاص٧ ،ا الجضو ٫الحاىي:
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الجدول ركم( :)11جرجيب الجسائر بمؤشر مدركاث الفضاد خالل الفترة ()1116-1111
ٖضص الضو٫

اإلاإقغ

2003

88

133

2.6

2010

2004

97

146

2.7

2011

112

2005

97

158

2.8

2012

105

177

2006

84

163

3.1

2013

94

177

3.6

2007

92

180

3.0

2014

100

177

3.6

2008

99

180

3.2

2015

88

167

3.5

2009

111

180

2.8

2016

108

176

3.2

الؿ ىات الترثيب

ٖضص الضو٫

اإلاإقغ

105

178

2.9

176

2.9
3.4

الؿ ىات الترثيب

املصدر :م ٓ ة الكٟا ٞة الضول ة ،م ٣ىٖ ٫نٖ :بض الغػا ١مىالد لخًغ ،ىػيض الؿايذٞ ،اٖل ة
ؾ اؾات الخ٨م الغاقض في الخض من الٟؿاص الجؼاةغ ،اإلاجلة الجؼاةغية للح ة الا٢حهاصيةٖ ،ضص،07
 ،2017م.279
ال ٓغ اىة الجضو ٫أٖجا ،وباٖحباع أ م ٓ ة الكٟا ٞة الضول ة جٗح ض ٖفة مإقغ يغث٨ؼ ٖفة ثهن ٠
ي ُل ٤من "ٞ :0اؾض حضا" اىة ":10نٓ  ٠حضا" نجخٔ أ ثهن  ٠الجؼاةغ في أخؿن الاخىا ٫لم
يحٗضي  3.6نُ٣ة ،وهي نُ٣ة يٗ ٟة حضا النؿبة إلاإقغات اإلا ٓ ة ،والتس ثغي أ خهى ٫أد لض
ٖفة نُ٣ة في خضوص رجذ ن٣اٍ ،هى مغاص ٝالنخكاع الٟؿاص بك٩ل واؾ٘ في صوال ب الؿلُة
ومإؾؿاتها الاصاعية وانٗضام الاعاصس الؿ اؾ ة إلاداعبحه.
ٟٞي ؾ ة  2013سجلد الجؼاةغ صعحة ؾيئة ٢ضعت د 2.6واخحلد اإلاغثبة  88من أنل  133صولة نٓغا
لحٟص س الٟؿاص ،بٗض طل ٪ق ضت الاويإ ثدؿ ا ثضعيج ا ولى هٟة َٟ ٟة لحبل ٜؾ ة  2008مإقغا
م٣ضاع  3.2مدحلة اإلاغثبة  99من أنل 180صولة ،وهي اإلاغس الاوىة التس ثحجاوػ ٞيها ال جذ صعحات من
ٖكغس ،وثسغج ظل ٪من ال٣اة ة الؿىصاء للبلضا ألا٦ثر ٞؿاصا في الٗالم ،لحتراح٘ بٗض طل ٪بك٩ل
ملخىّ وإلاضس رجذ ؾ ىات من  2009اىة  2011وهى ألامغ الظد ٞؿغا البٌٗ انُج ١غامج صٖم
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ال ى الا٢حهاصد والظد زهو له ٚج ٝماىي ثجاوػ 386مل اع صوالع وهى ما ؾ هاخبه الحأ ٦ض
أصخاب الايضد الٟاؾضس ،لخك ضت الٟترس التس بٗضها واإلا حضس من  2012اىة ٚاية ٟ٢ 2015ؼس مٗحبرس
وثدؿ ا م٣بىال م٣اعنة م٘ ما ؾب ،٤خ ث ثدهلد ٖفة صعحة ثغاوخد ح  3.4وٚ 3.5حر أنها ال جٗض
٧ا ٞة وال ثضٖ ٫فة ثدى ٫واعاصس خ ٣ ٣ة إلا٩اٞدة الٟؿاص ٞلى ن٣اع هظا الحهن  ٠م٘ بٌٗ الضو٫
الٗغب ة التس ل ا ثىحه أ٦بر ندى الاؾخ اعات وصزل أ٦بر م ل الاماعاتُ٢ ،غ ٖ ،ا  ،الؿٗىصية،
مهغ...،الخ ؾ جضا محأزغ وؾيئ حضا.
ليؿح٣غ ؾ ة  2016مإقغ الجؼاةغ ٖ ض  3.2ترثيب  108من ح  176صولة ،وهى ما يٗنس أ اإلا ٓ ة ال
ثغي أ الانجخات وال٣ىانح والاثٟا ٢ات التس وٗ٢د ٖليها الجؼاةغ حضية إلا٩اٞدة الٟؿاص ل الازُغ
من طل ٪أنبذ ال ٓغ اىة الٟؿاص ٖفة أنه حؼء وأصاس ال ثحجؼأ من ال ٓام الا٢حهاصد الؿاةض الجؼاةغ
ولٗل ما يضٖم هظا الُغح الًٟاةذ ال٨بحرس التس زغحد للٗلن مإزغا من نها الُغي ٤الؿ اع،
ؾىناَغا ٦ ،٥ا ٫البىش س ،الحبي ٌ اإلا٣٣ج لؤلمىا ٫وٚحرها ،والتس ثىعَد ٞيها أيضد صازل ة ق لد
ختى اإلاؿإولح في أٖفة هغم الؿلُة ئياٞة اىة ح ات أح ب ة محىاَئة.
 .1.1بعض فضائح الفضاد في العشريت الاخيرة بالجسائر:
ٞحذ الً٣اء الجؼاةغد نهاية  2015رجرة ملٟات ٞؿاص هامة ثىعَد ٞيها قغ٧ات حؼاةغية وأح ب ة
وثحٗل ٤غقاوي وٖ ىالت ٚحر ٢انىن ة ،ما جؿبب سؿاةغ ٢ضعت ل اعات الضوالعات للخؼي ة الٗامة،
وهي جك ل أؾاؾا  ًٞدة الُغي ٤الؿ اع قغٚ-١غب ًٞ ،دة ؾىناَغا ًٞ ،٥دة عحل الاٖ ا٫
ٖبض اإلاإمن زل ٟة.
وث ل هظا الً٣ايا الجؼء الٓاهغ من الٟؿاص الظد أؾاء لٟترس خ٨م الغةيـ ٖبض الٗؼيؼ ىثٟل ٣ة وهى
م٣بل ٖفة ئٖاصس انحسا ه لىالية زامؿةٚ ،حر أ هظا اإلادا ٦ات "ال ث م ٖن ئعاصس ال ٓام في م٩اٞدة
الٟؿاص" ،وئن ا "عٚبحه في الحسلو من هظا الً٣ايا التس ثجخ٣ه م ظ ؾ ىات وجؿبب له الانؼٖاج"،
 ٦ا أوضح لى٧الة ٞغنـ غؽ "ح جىي حجاج" عةيـ م ٓ ة ٚحر خ٩ىم ة إلا٩اٞدة الٟؿاص ،وبالنؿبة
ئل هٞ ،ا الضل ل هى ٖضم اؾحضٖاء الىػعاء و"ألاشخام اإلاد ح ؾ اؾ ا" عٚم أنهم مته ى في هظا
الً٣ايا.
 -.1.1.1فضيحت العريم الضيار شرق-غرب :يٗض ُ٢إ ألاقٛا ٫الٗ ىم ة من أ٦ثر الُ٣اٖات
اؾحُ٣ا ا للٟؿاص الجؼاةغ في الؿ ىات الازحرس ،خ ث جؿبب في اؾحج ا ٝوهضع ٦بحر لل ا ٫الٗام،
وثطخ م للٟىاثحر والحجٖب اإلاح ان ات اإلالخ٣ة إلاسحل ٠اإلاكاعي٘.
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وجٗحبر  ً٢ة الٟؿاص والغقىس التس مىعؾد في انجاػ ما أَلٖ ٤ل ه اؾم "مكغوٕ ال٣غ " والظد ي حض
من الخضوص الكغ ٢ة للبجص اىة الخضوص الٛغب ة ٖفة مؿاٞة اػيض من ٧1200لم ،والتس أنبدد جٗغٝ
 ًٟدة ال٣غ من أضخم ً٢ايا الٟؿاص الجؼاةغٞ ،اإلاكغوٕ ضأ د 4مل اعات صوالع ،وونل اىة 11
مل اع صوالع ونؿبة انجاػا لم ثحٗضي  ،%40أما الح٩لٟة النهاة ة لل كغوٕ بٗض ئث ام انجاػا ٞترجح أ
ثحٗضي  20مل اع صوالع وهى مبل ٜضخم حضا ،يٟ٨ي خؿب الخبراء إلنجاػ َغي٣ح ؾ اعين ألاو ٫قغ-١
ٚغب ،وال اني ق ا-٫ح ىب ،ئياٞة ل ظا ٞاإلاكغوٕ ق ض ث٣ضيم عقاود وٖ ىالت لل ته ح نٓحر
جؿ جت وزضمات ٚحر ٢انىن ة لكغ٧ات أح ب ة أ غػها الكغ٦ة الهي ة الاCRCC-CITICة اإلا٩لٟة انجاػ
الكُغ الٛغبي من هظا اإلاكغوٕ الاؾاعس ىؾٗ ىص ،2018 ،،نٟدة 315ة.
 -.1.1.1فضيحت املجمع البترولي صىناظران1و :1جٗحبر  ًٞدة ؾىناَغا ٥من أ٦بر ملٟات الٟؿاص
التس َالد الٗ ىص ال٣ٟغد لج٢حهاص الجؼاةغد وأخضرد ضجة ٦بحرس لضي الغأد الٗام إلاا ٞيها من نهب
ألمىا ٫الكٗب وتهغيبها للخاعج ٖبر َغ ١ثضليؿ ة من َغ ٝئَاعات ومؿإولح ناٞظين في الضولة ،و٢ض
زلهد الحد٣ ٣ات الً٣اة ة بكأنها ئىة ثىعٍ  18مته ا ٖفة عأؾ م اإلاضيغ الٗام "مد ض مؼيا " ونجل ه
في ئ غام  03ن٣ٟات وثطخ م ٞىاثحرها ،الغٚم من ئؾ٣اٍ التهم ٖن شخه ات ناٞظس ٧ا ل ا يض
مباقغس ٞيها ٖفة ٚغاع وػيغ الُا٢ة ألاؾب" ٤ق ٨ب زل ل" عٚم ثهغيدات اإلاته ح التس ثضي ه ،و٢ض
واحه اإلاته ى اإلاى٢ىٞى ته ا ر ٣لة منها ثبي ٌ ألامىا ،٫ئ غام ن٣ٟات ٖ ىم ة ا٢حهاصية االؾحٟاصس
من الؿلُة ،اؾحٛج ٫ال ٟىط ،الغقىس ،اإلاكاع٦ة في ازحجؽ أمىا ٖ ٫ىم ة ،ئُٖاء امح اػات ٚحر مبرعس
للٛحر...،ئلخ.
و٢ض ثىنلد الحد٣ ٣ات اىة أ الكغ٦ة أمًد  05ن٣ٟات مكبىهة  ٣ة خىاىي  1100مل اع ؾ خ م
م٘ الكغ٦ة الاإلاان ة " "funkwerkفي ئَاع مكغوٕ ئنكاء نٓام اإلاغا٢بة البهغية والخ اية الال٨ترون ة
لج ٘ مغ٦بات مج ٘ ؾىناَغاٖ ٥فة مؿحىي التراب الىَنس ،ال ًٟدة ال ان ة ثحٗل ٤د 200مل ى
صوالع عقاود م٣ا ل ث ٨ح " "saipamمن مكغوٕ أنبىب الٛاػ ٚالس س الغا ِ ح الجؼاةغ وؾغصين ا،
ئياٞة اىة  ًٞدة م ا٢هة ته ئة وثغم م م٣غ ٚغمى ٣ ٫ة  73مل ى أوعو وهى مبل ٜيٟ٨ي لب اء م٣غ
حضيض ،ئياٞة إلؾ اص ن٣ٟة الترم م لكغ٦ة أإلاان ة ُغي٣ة مكبىهة.
 .4التنميت الاكتصادًت وأثر الفضاد املالي على ارصاءها
 .1.4مفهىم التنميت الاكتصادًت :ثىحض مٟاه م مح ىٖة  ٢لد في الح ة الا٢حهاصية ،ثتراوح ح
اإلاٟاه م الح٣ل ضية والخضي ة ،خ ث جٗحبر ٞترس ما بٗض الخغب الٗاإلا ة ال ان ة ضاية ما ي ٨ن جؿ حه
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ٖهغ النهًة في الٗالم ،و٧ا م ٟىم الح ة ٢انغا ٖفة ال ى الا٢حهاصد اإلاح ل في ػياصس الضزل
ال٣ىمي ،وثغا٦م عأؽ اإلااٖ ،٫ن َغي ٤ال ٣ام كغوٖات ن اٖ ة ،رم ضأ ال ٣ض يىحه اىة هظا اإلا ٟىم
ألاخاصد للح ةٖ ،فة أؾاؽ أنه م ٟىم حؼتي ال يٗبر ٖن الح٣ضم الا٢حهاصد بك٩ل صخ ذ ،لحٗبر
الح ة الا٢حهاصية  ٟىم ا الخضيث ٖن "ٖ ل ة محٗضصس الابٗاص ،ثحً ن ئحغاء جٛحرات حظعية في
ال ا٧ل الاحح اٖ ة والؿلى ٦ة وال ٣ا ٞة وال ٓم الؿ اؾ ة والاصاعية ،ح با اىة ح ب م٘ ػياصس مٗضالت
ال ى الا٢حهاصد ،وثد ٤ ٣الٗضالة في ثىػي٘ الضزل ال٣ىمي ،واؾخئها ٫حظوع ال٣ٟغ اإلاُل ٤في مجح ٘
ما" .الازالض ٖ اصس ٖل ات ،2014 ،نٟدة 41ة
وثبرػ أه ة الح ة الا٢حهاصية ألية صولة في الٗالم في مج ىٖة ال ٣اٍ الحال ة:
 ئ الح ة الا٢حهاصية هي أهم الاصوات التس جؿاٖض الضوٖ ٫فة الاؾح٣ج ٫الا٢حهاصد ،والا حٗاص ٖنالحبٗ ة الا٢حهاصية والحبٗ ة ٩ل أق٩ال ا.
 ئ الح ة الا٢حهاصية جٗ ل ٖفة ثدؿح مؿحىي مٗيكة أٞغاص اإلاجح ٘ ،من زج ٫ػياصس صزىل م،وثىٞحر ٞغم ٖ ل ل م ،وب ا ي ٗ٨ـ ٖفة اإلاؿحىي الهخي والحٗل فس ل م.
 جٗ ل الح ة الا٢حهاصية ٖفة ثجؿغ الٟجىس الاحح اٖ ة والا٢حهاصية ح َب٣ات اإلاجح ٘ م ا يإصداىة اؾح٣غاعا احح اٖ ا وؾ اؾ ا.
 .1.4أثر الفضاد املالي على جهىد التنميت الاكتصادًت:
ي ٨ن ثلخ و أرغ الٟؿاص اإلااىي ٖفة ح ىص الح ة الا٢حهاصية من زج ٫رجذ حىانب عةيؿ ة :ال ى
الا٢حهاصد ،اإلاؿحىي اإلاٗيص س ،والايغاصات الخ٩ىم ة ،والتس في خا ٫ما  ٢ا اؾ٣اَ ا ٖفة وا ٗ٢ا
اإلاٗاف ؾنحأ٦ض ؾغيٗا حىاحضها وب٣ىس ومن صو الخاحة للبدث ٖن اخهاة ات او مإقغات خىل ا
الاهظا ا ثىٞغتة:
.1.1.4أثر الفضاد املالي على النمى الاكتصادي:
يإرغ الٟؿاص ٖفة أصاء الُ٣اٖات الا٢حهاصية ويسل ٤أبٗاصا احح اٖ ة ال يؿتها بها و٢ض أْ غت
الا داذ في هظا اإلاجا ٫أنه يًٗ ٠ال ى الا٢حهاصد خ ث يإرغ ٖفة اؾح٣غاع ومجءمة م ار الاؾخ اع
ويؼيض من ث٩لٟة اإلاكاعي٘ ويهضص ن٣ل الح ٣ة ،ويًٗ ٠الارغ الايجابي لخىاٞؼ الاؾخ اع النؿبة
لل كاعي٘ اإلادل ة والاح ب ة وزانة ٖ ضما ثُلب عقاوي من أصخاب اإلاكاعي٘ لخؿ ل ٢بى ٫اإلاكاعي٘
أو يُلب اإلاىْٟى اإلاغجكى نهيبا من ٖاةض الاؾخ اع ،وم٘ اػصياص الٟؿاص ي٣ىم اإلاؿخ غو اياٞة
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اإلاضٞىٖات ال اح ة ٖن الغقاود والٗ ىالت اىة الح٩ال  ٠م ا يغ ٘ٞالح٩لٟة الاحح اٖ ة لل كغوٖات
ويس ٌٟالٗاةض ٖفة الاؾخ اع ،ئياٞة ل ظا ي ٨ن الاقاعس اىة:
 يًٗ ٠الٟؿاص من قغٖ ة الضولة وي ض لخضوذ ايُغا ات و٢ج٢ل تهضص الامن والاؾح٣غاع الؿ اس س ٦ا خضذ في الجؼاةغ مإزغا الااخحجاحات وع٢لة من أحل الح ة ٖىى الخٟجتة ٖفة ؾب ل اإلا ا،٫
٨ٞثرس الايُغا ات ؾحإرغ أؾلىب ٚحر مباقغ ثض٣ٞات الاؾخ اع الاح بس اإلاباقغ .الاٖفي ٞجَ ،١بنس
مغيم ،2015 ،،نٟدة 181ة
 تهغيب ألامىا ٫ي٣لل من ر٣ة اإلاؿخ غ الاح بس ،وختى اإلاؿخ غ الىَنس ،و٢ض ند الحجغبة الجؼاةغية أ٩ا زانا خضيث النكأس ٧ل ٠الضولة زؿاةغ من  12اىة  20مل اع صوالع حغاء مٗامجت ٞاؾضس ثجاا
الؼباةن ما أصي اىة تهغيب مبال ٜضخ ة اىة الخاعج.
  ٦ا يإرغ الٟؿاص ٖفة الاؾخ اع الخام ،خ ث صلد صعاؾة م ضان ة أحغاها  ٪الح ة الٗالفس أالٟؿاص يإرغ في ؾ ٛاٞىعس واإلا٨ؿ ٖ ٪فة مجا ٫الاؾخ اع الاح بس ا يٗاص ٫اإلاٗض ٫الخضد للًغيبة
د %50من صزل هظا الكغ٧ات .الانؿ ة َىيل ،2017 ،نٟدة 120ة
 .1.1.4أثر الفضاد على الاًراداث والتنميت املحليت:
جٗحبر الحده جت الًغيب ة ال اثجة من مؿاه ات واقترا٧ات اإلاىاَ ح ازحج ٝنٟاتهم ٖامج هاما
في الض ٘ٞبعجلة الح ة ٖفة اإلاؿحىي اإلادفيٚ ،حر أ خالة الٟؿاص الؿاةض ٞالُ٣إ يدى ٫صو طل،٪
 ٞن ح هظا اإلآاهغ الح٣ضيغ ٚحر الخ٣ ٣ي للىٖاء الًغيبس من زج ٫الا٢غاعات اإلاؼيٟة ،م ا يإصد اىة
الازج ٫بضأ الٗضالة الاحح اٖ ة في ثىػي٘ الاٖباء الٗامة ٦ ،ا يإصد الٟؿاص في هظا الُ٣إ اىة عجؼ
الؿ اؾة اإلاال ة والا٢حهاصية ٖن ثد ٤ ٣أهضا ٞا النهاة ة ،وال اثجة الضعحة الاوىة ٖن الحدضيض
الؼاة ٠للُا٢ة الًغيب ة لل جح ٘ ،والظد ينحج ٖ ه ثسُ ِ زاَئ لدجم الانٟا ١الٗام الالك ب
مؿٗىص ،2017 ،نٟدة 197ة ،خ ث اخحلد الجؼاةغ ؾ ة 2011اإلاغثبة ٖ 136اإلا ا في مإقغ ؾ ىلة أصاء
الاٖ ا ٫واإلاغثبة  168الامن ح  183صولةة في مإقغ ص ٘ٞالًغاةب وهي محأزغس حضا ثضٖ ٫فة ٞؿاص
ال ٓام الًغيبس وجٗ٣ضا وٖضم مغونحه ٞ ،ن ح أؾباب طل ٪هي الحٗ ٣ضات الاصاعية في الخهىٖ ٫فة
السجل الحجاعد ،ثىاي٘ أصوات الاصاعس الًغيب ة ،وٖضم مىا٦بتها لؤلن اٍ الخضي ة للخؿ حر
والغ٢ا ة...،ئلخ ،هظا وبلٛد  ٢ة التهغب خىاىي  8.2مل اع صوالع ،وجك ل هظا ال ٣ة الطخ ة من
ؾ ة 1990اىة ٚاية اوازغ  2007وهي نؿبة م ة حضا ل ا ثأرحر ٦بحر ٖفة اإلاىاػنة الٗامة للضولة ئطا ما ثم
ثده ل ا .الاثىهامي مد ض عيا ،2015 ،،نٟدة 257ة
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 .1.1.4أثر الفضاد املالي على املضتىي املعيش ي:
ئ ْ ىع الٟؿاص زانة اإلااىي ح أٞغاص اإلاجح ٘ ،وم اعؾحه من َغ ٝمىْٟي الُ٣إ الٗام والخام
ث ٗ٨ـ آراعا ٖفة اإلاجح ٘ ٩٦لٞ ،د ا يغاهم  ٣ة أٞغاص اإلاجح ٘ أخغاعا صو ٖ٣ىبات أو محابٗات م٘
ما ي اعؾىنه من ٦ؿب ٚحر اإلاكغوٕ وْ ىع ٖجمات الثراء ٖليهم ،يبضأ ال ٨حر من يٗا ٝال ٟىؽ في
ا٦باعهم والح٣غب ئليهم وث٣ل ضهم ٖفة مؿل ٨م الٟاؾض وث٣ضيم اإلاهالح الصخه ة ٖفة الىؾ لة
اإلاكغوٖة في الح٨ؿب ٦ ،ا أنه يإصد اىة ارغاء ال٣لة ال٣ل لة ٖفة خؿاب ال٨ثرس ال ٨حرس من أٞغاص
اإلاجح ٘ ،م ا يؿاٖض ٖفة جٗ  ٤الٟجىس وػياصس الح ح والُب ٣ة ٦ ،ا أ ؾ اؾة الضٖم في الاؾٗاع
النؿبة للؿل٘ ،والؼياصس اإلاؿح غس في الًغاةب اإلاٟغوية صو ثٟغ٢ة ح الٟئات طات الضزل اإلاغثٟ٘
واإلا س ٌٟجٗ  ٤الٟجىس وثؼيض من اإلاٗاناس مدضوصد الضزل ،الغٚم من مج ىصات الضولة اإلادخك ة
٦ا٢امات أؾىا ١الغخ ة في عمًا لهالح طود الضزل اإلادضوص ٚحر أ أو ٫وا٦ثر اإلاحىاحضين ه هم
أصخاب الضزل اإلاغث ٟ٘والبُى اإلا حٟسة ٦ ،ا أ الٟؿاص يإصد اىة ػياصس مٗضالت الحطخم واؾح غاعا
زانة في البلضا اإلا سًٟة الضزل الا٧الجؼاةغ التس الغٚم من الاعثٟإ الج ىني األؾٗاع لم ث٨ن
الؼياصات في ألاحىع ئال َٟ ٟةة ،ئط أ الاعثٟإ الحضعيجي في ألاؾٗاع يؿاهم في ثضني مؿحىيات اإلاٗيكة
وثٟاوت مؿحىيات ألاحىعٞ ،حهبذ ه اٞ ٥ئات ثح ح٘ ؿحىيات ٖال ة من الغٞاه ة العثٟإ أحىعهم الا
ىػيا عخ اني ح ا ،2015 ،،٫نٟدة 157ة ،نخ جة ٖضم عٚبة اعونات الاؾححراص ث ة اإلاب ٗات
اإلادل ة نخ جة ث ا٢و  ٢ة عبد ا ،والتر٦ح ٖفة الاؾححراص ،وهى ما يإصد اىة ػياصس  ٢ة الىاعصات م٣ىمة
الٗ لة الىَ ة وانسٟاى ػياصس الهاصعات نخ جة النسٟاى  ٢ة الٗ لة م٣اعنتها ٓحرتها الاح ب ة ما
يإصد اىة عجؼ اإلاح ا الحجاعد واعثٟإ اإلاضيىن ة الخاعح ة.
.5الخاجمت:
من زج ٫ما ؾب ٢ ٤ا اؾحٗغاى آلاراع الؿلب ة والٗضيضس للٟؿاص اإلااىي الظد يأزظ ٖضيض الاق٩ا٫
٧الغقىس والٗ ىلة وثبي ٌ ألامىا ٫وٚحرها من ألاق٩ا ٫التس ثإزظ الُاب٘ الؿغد في أٚلب الاخ ا ،
وطلٖ ٪فة مداوع الح ة الا٢حهاصية الغةيؿ ة اإلاح لة في ال ى الا٢حهاصد الظد ال ي ٨ن ئعؾاءا ئال
من زج ٫الاؾخ اعات الضازل ة والخاعح ة ،مؿحىي ؤلايغاصات والح ة اإلادل ة والتس ال ثحم ئال من
زج ٫الحده جت الًغيب ة وانٟا ٢ا ٖفة الىا ٘٢اإلاٗاف ،واإلاؿحىي اإلاٗيص س ألٞغاص اإلاجح ٘ الظد ال
ي ٨ن ثدؿي ه ئال الً٣اء ٖفة العجؼ الحجاعد وعص الاٖحباع للٗ لة الىَ ة والً٣اء ٖفة الٟىاع١
الاحغية ح ٞئات اإلاجح ٘ ،وبالحاىي ٞالٟؿاص هى أ٦بر الٗىامل اإلاضمغس لحُىع اإلاجح ٗات من زج٫
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اؾخ ٟاص مىاعصها واخح اَاتها وَغٞا أؾاؾ ا في ثىؾ ٘ الٟجىس والاخح٣ا ح الضولة وقٗبها من ح ة،
وزل ٤الاخح٣ا والج ىية ح ؾ٩ا اإلا اَ ٤اإلاسحلٟة من ح ة ألازغي ،ولٗل من الٗىامل التس ؾاه د
في جٛلٛل الٟؿاص هى ثىٞغ البيئة اإلا اؾبة له من ثأي ض وج ُٛة من أٖفة أَغا ٝالؿلُة وثدى ٫الغي٘
ال اثج ٖن الٗ ل ات اإلاكبىهة والخاعحة ٖن ال٣انى ل ٣اٞة مترسخة في ٖ٣ى ٫الاٞغاص الظد يإم ى
٦ظل ٪بٗضم ىنى ٫أيضد ال٣انى ل م وهى ما يض ٗٞم لل ض س ٢ضما في َغي ٤الٟؿاص ،وٖل ه ي ٨ن
ث٣ضيم الحىن ات الحال ة:
 الٟهل ح الؿلُات والحُب  ٤الهاعم لترؾانة ال٣ىانح اإلاحىٞغس واإلاحىاحضس في خالة ح ىص وٖفةالج ٘ ضو اؾحث اء ،مؿإولح مدل ح ٧انىا أو وػعاء أو ا اءهم أو ختى عؤؾاء البلض وخاق تهم ،وال
ي٩ى طل ٪ئال من زج ٫ئٖاصس ه ٩لة الً٣اء وحٗله الؿلُة الاوىة في البلض.
 ثُىيغ أصوات اإلاحابٗة والح ٓ م والاٖح اص ٖفة البرامج والاصوات الح ٨ىلىح ا ٧ىؾاةل مؿاٖضس ل٨ك٠الٗ ل ات اإلاكبىهة والاندغاٞات ،أو لحدضيض الٟئات ال كة من ٚحرها من الٟئات ألامغ الظد يؿ ل
نغ ٝالضٖم أو إلاغا٢بة خغ٦ة ال٨حل ال ٣ضية ٖبر الخؿا ات ؾىاء الضازل ة أو الخاعح ة.
 وب ٌٛال ٓغ ٖن أد ا٢تراخات أو ثىن ات ي ٨ن ث٣ضي ا وم ا ٧اند صعحة أه تها ومهضا ٢تهاٞؿح٩ى نخ جتها الٟكل٧ ،ىن ا نغي أ أهم أؾباب الٟؿاص بجصنا والظد الحسلو م ه ؾيحم
الحسلو من مسحل ٠البإع الٟاؾضس ال اثجة ٖ ه ،وهى ٞؿاص ال سبة الخا ٦ة وٖضم ث ٟٗل مبضأ
الحضاوٖ ٫فة الؿلُة ٞ ،ا صام نٟـ الاشخام الظين يحٗل٣ى ضوال ب الخ٨م ٖاحؼين أو "م٣هغين"
في مداعبة الٟؿاص والٟاؾضين وطلٖ ٪فة مضاع ٖكغيحح ! ٞ ،ا ٖليهم ئال الغخ ل وثغ ٥اإلاجا ٫ألصخاب
ألايضد ال ٓ ٟة ٢هض ثىىي ػمام اإلاباصعسٞ ،لم يٗض الكٛل الكاٚل ألٞغاص اإلاجح ٘ الخهىٖ ٫فة
مؿإولح طود مإهجت وزبرات و٢ضعات ٖال ة ٣ضع ما أنبذ يه م الحدهل ٖفة مؿإولح نؼهاء
وطود ي حر حي.
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ملخص5
تهدف هذه الدراضت ئلى جيطيح مدً ؤلالتزم بأبػاد الحيهمت للحدد مدا الفطداد ؤلادارا ىاإلاالذ،ى لدً مدا
مل
د ددتٌ حط ددليؽ الظ دديم غا ددى يهم ددت ال ددزواث همفه دديم مػات ددز جدغم ددو اإلانام دداث ىجخجن دداه هاض ددت اجيجيت
لخحليددم دهدددابها بددأهء هفددامة ىبػاليددت ،باإطددابت ئلددى ئغؼددام تدديرة غاددى دبػدداد الحيهمددت،ىجمذ الدراضددت
الخؼبيليت باإلاديزيت الػمليت اجصاالث الجشاةدز ألاغدياغ ،يدت جدو جيسإدؼ ئضدخجيا غادى غيندت مدا مدي في
اإلاديزيت ،ىبػدد جحليدا اإلاػؼيداث اإلاجمػدت ىعاضدخػماٌ بزندام  SPSS19جيتد د ددلنا ئلدى مجميغدت مدا النخداة
دهمهددا ىجدديد غتكددت ػزديددت كييددت بددل دبػدداد الحيهمددت ىالفطدداد ؤلادارا ىاإلاالذ،ىهددذلً الخيتددا ئلددى ىجدديد
دزز مػنيا ألبػاد الحيهمت (البػد الزكابي -بػد اإلاطاملت -بػد ؤلابصاح ىال فابيت)غاى الفطداد ؤلادارا
ىاإلاالذ.
الكلماث املفخاخيت  5يهمت ال زواث ،دبػاد الحيهمت ،الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ
جصييف D735JEL
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Abstract:
This study aims at clarifying the extent of commitment to the
dimensions of governance to reduce administrative and financial
corruption by highlighting corporate governance as a contemporary
concept supported by organizations and adopted as a strategy to achieve its
goals more efficiently and effectively. Algeria-laghouat, where a
questionnaire was distributed to a sample of the Agency's staff. After
analyzing the collected data and using the SPSS19 program, we reached a
number of results, the most important being a strong positive relationship
between the dimensions of governance and administrative and financial
corruption, There is a significant impact on the dimensions of governance
(monitoring dimension - after accountability - after disclosure and
transparency) on administrative and financial corruption.
Keywords: corporate governance, governance dimensions, administrative
and financial corruption
Jel Classification Codes: D73
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 .1ملدمت5
شهد الػالو دتٌ الػلديا الطابلل بزىس مصؼلح الحيهمت الذا اضتهدف ال زواث ب يا هبل
بحيت يمثا هذا اإلاصؼلح الزشادة فذ اجذا اللزاراث ىإػب غا مدً الحىو الزاشد لل زهت لخصا
لدرجاث غليا ما ال فابيت جزجىش دضاضا غاى ألادتق ىجفػيا ناو الزكابت ،ىما بل دبػاد يهمت
ال زواث نجد البػد ؤلاشزافذ ،الزكابي ،ألادتقذ ،ؤلابصاح ىال فابيت ،ؤلاضت اجيجذ ،اإلاطاملت ،بػد
ؤلاجصاٌ ى فظ الخياس  ،يت د ؤلالتزام بهذه ألابػاد ضيإدا خما ئلى الحد ما الفطاد ؤلادارا
ىاإلاالذ .
 -1.1مشكلت الدراصت 5يػخب ؤلالتزام بأبػاد يهمت ال زواث آليت للحد ما الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ
،ىعنام غاى ما ضبم نؼزح الاشياليت الخاليت:
 ما مدي إلالتزام بأبػاد الحىكمت للحد مً الفضاد إلاداري واملالي باملدًريت الػمليتإجصاالث الجسائر-ألاغىاط ؟
 -1.1أهميت الدراصت5جب س دهميت الدراضت فذ وينها جبحت غا الدىر الفػاذ الذا يحللو ناام
الحيهمت ىدبػادها للحد ما الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ بال زهت محا الدراضت ،ىهذلً محاىلت الخليد
باإلاػايل التسمت ىالظزىريت لخفػيا دبػاد الحيهمت ب يا دكيم ينػىظ ئيجابا غاى ال زهت.
 -.1.1أهداف الدراصت 5جخجاى دهداف هذه الدراضت فذ ؤلاجابت غا ئشياليت الدراضت بالدرجت ألاىلى،
هما تهدف ئلى:
الخػزف غاى ىاكؼ ناام الحيهمت ى دبػادها باإلاديزيت الػمليت ئجصاالث الجشاةز -الاغياغ. -ئ هار الدىر الذا يحللو ؤلالتزام بأبػاد الحيهمت للحد ما الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ .
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 -.1.1همىذج دراصت.
املخغير املضخلل 5أبػاد الحىكمت.
 البػد الزكابي البػد ؤلاشزافذ البػد ألادتقذ بػد ؤلاجصاٌ ى فظ الخياس -بػد اإلاطاملت

املخغير الخابؼ5
الفضاد إلاداري واملالي.

 بػد ؤلابصاح ىال فابيت البػد ؤلاضت اجيجذ -1.1الدراصاث الضابلت5
 .1.1.1مدمد البشير بً غمر 5دور خىكمت املؤصضاث في جرشيد اللراراث املاليت لخدضين أداء
املؤصضت،دػزى ت دهخيراه  2017،جامػت كاتدا مزعاح ىركلت  ،يت كام البا ت بدراضخو
الخؼبيليت غاى اإلاجمؼ الصناعذ تيداٌ دتٌ الفت ة ، 2013-2008ىهدبذ الدراضت ئلى ئيجاد الزابؽ
بل مخذذا اللد د د د د د د د د دزاراث ىجؼبيم مبادب يهمت اإلاإضطاث ،ىهيفيت الخػ د دداما مؼ مإشزاث ألادام اإلاالذ فذ
اإلاإضطت،ىدراضت اإلاجمؼ الصناعذ تيداٌ هنمي ج جشاةزا ،يدغي ئلى مػزبت دىر الحيهمت ،ىإطاغد غاى
جيضيؼ نؼاق ن زها ىججنيها ما ػزف اإلاإضطاث ألادزً،جو جيسإؼ ؤلاضخجيا غاى غين د د د د د ددت ميينت ما 150
مي ف جظو اإلاديز الػام للمجمؼ ،دغظام مجلظ ؤلادارة ،رؤضام اإلاصالح ،اإلادكلل اإلااليل
ىاإلاحاض ددبل ىما بل النخاة اإلاخيتا ئليها هنان جحطا فذ ألادام اإلاالذ للمجمؼ فذ الطنياث  2010ئلى
غايت  2013بػد جؼب د د دديم مبادب يهمت اإلاإضطاث.
 .1.1.1الػاًب غبد الرخمان5إشكاليت خىكمت الشركاث وإلساميت إخترام أخالكياث ألاغمال في ظل
ألازمت إلاكخصادًت الراهىت،مدادلت ملددمت فذ اإلالخلى الدىلذ يٌ الحيهمت ىددتكياث ألاغماٌ فذ
اإلاإضطاث ييمي  19-18نيبمب  2009جامػت باجذ مذخار غنابت ،ىوانذ ؤلاشى د د د د دداليت ها مػايل
ىمحدداث ددتكياث ألاغماٌ اإلاػميٌ بها كبا دىر ألاسمت ؤلاكخصاديت الزاهنت ي يبها كصير
ضاغددث غاى جفاكو ألاسمت هما جناىلذ اإلادادلت محاىر داتت بأد د د د د د د ددتكياث ألاغماٌ ىالحيهمت
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ىمبادئها ،ىغتكت ددتكياث ألاغماٌ باألسمت ؤلاكخصاديت الزاهنت ،ىددل ا اليكد د د د د دديف غاى ما يجب الليام
بو تى يمىا جفادا جىزار مثا هذه الخصزباث فذ اإلاطخلبا ىداتت غند دىر دسماث ممازلت .
 .1.1.1بىبكر صاللي وغمار ميلىد :فػاليت الحىكمت في جدضين أداء املؤصضت وجرشيد اللراراث
املالي ـ ـ ـ ــت ،مدادلت ملدمت فذ اإلالخلى الدىلذ الخامظ يٌ :دىر الحيهمدت فذ جحطد د ددل ألادام اإلاالذ
للمإضطاث بل جؼبيم اإلاػايل اإلاحاضجيت الدىلي د د د د د ددت ىمػايل اإلاحاضبت ؤلاضتميت  -جامػت ال هيد مو
لخظز اليادا ييمي08-07 :ديطمب  ، 2014يت ه د د د ددانذ ئشياليت البحت جدىر يٌ هيف يمىا د
حطاهو الحيهمت فذ جف د د د ددػيا ددام اإلاإضطاث ىجزشيد اللزاراث ؤلاداريت ،ىجو جلطيو هذه اليركت ئلى زتزت
مبا ت هما ياذ :اإلابحت ألاىٌ يدىر يٌ مفهيم ىدهميت ىده د د ددداف يهمت اإلاإضطاث ،ىاإلابحت الثاني
يخمحير يٌ دىر الحيهمت فذ جزشد د د د د د د د دديد اللزاراث ؤلاداريت ،دما اإلابحت الثالت بيخمحير يٌ الخجارب
الدىليت ىاليػنيت فذ مجاٌ يهمت اإلاإضطاث .
 .1.1.1فيصل مدمىد الشىاورة ،كىاغد الحىكمت وجلييم دورها في مكافدـت ظاهرة الفضاد
والىكاًت مىه في الشركاث املضاهمت الػامت ،ملاٌ من ير فذ مجلت جامػت دم م للػليم ؤلاكخصاديت
ىاللانينيت اإلاجلد  25الػدد الثاني  2009هدبذ الدراضت ئلى حػزيف مفهيم يهمت ال زواث ىمبادئها
ىكياغدها ىدهدابها ىىضاةلها ،ىجلييو دىرها فذ جلليص حجو الخناسع فذ الطلؼاث ىجذفيع مطخيً
الخظارب فذ ألاهداف بل مذخلف الفئاث اث الػد ددتكت بال زواث اإلاطاهمت الػامت ،ألامز الذا ما شأنو
د يإدا ئلى ميابحت اهزة الفطاد ىاليكايت منو ىحػاي د د د د د د د د ددو اإلاصالح اإلاخبادلت بل مذخلف ألاػزاف اث
الػتكت ،جو الخيتا ئلى د الالتزام بخؼبيم كياغد يهمت ال ز د د ددياث هي طزىرة اكخصاديت ىاجخماغيت
ىليظ جزبا بىزيا دى ئداريا ىضيف يإدا جؼبيلها ىالالتزام بها فذ ال زواث اإلاطاهمت الػامت ألاردنيت ئلى
ميابحت اهزة الفطاد ىاإلاحطيعيت،ألامز الذا ما شأنو د يطاغد بالخبػيت غاى جذب الاضدثماراث
الػزعيت ىألاجنجيت ى الحد ما هزىب رؤىص ألامياٌ اإلاحليت ئلى الخارج ،ىما زو جذفيع جيلفت ردص اإلااٌ
ىسي د د د ددادة حجو الاضدثماراث الزدضماليت ىئن ام بزص الػما دمام الليً الػاملت ىجحطل مطخيً مػي ت
اإلاياػنل .
غاى الزغو ما ئدختف البيئاث التي دجزيذ بيها هذه الدراضاث ىجنيع دن ؼت اإلاناماث التي
ػبلذ غليها ،بأنها ح ل د اإلاناماث غاى ئدختبها حطعى ئلى ئنتهاج ناام يهمت ال زواث بيها إلاا لها
ما بياةد هبل ة غاى اإلانامت ىالػاملل غاى د ضيام ،ىئدخلفذ دراضدنا غنها فذ دراضت اإلاخغل الخابؼ
يت وا ميطيغنا بػنيا مدً ؤلالتزام بأبػاد الحيهمت للحد ما الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ .
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-.1.1أصاليب حمؼ البياهاث 5فذ اللطو النازا جو الاغخماد غاى مجميغت ما اإلازاجؼ ما هخب،
مجتث ،ىدػزى اث ،..فذ ل جو الاغخماد وليا غاى ؤلاضدبانت هأداة رةيطيت فذ جمؼ البياناث فذ اللطو
الخؼبيلي ىكد جو اضخذدام ألاضاليب ؤلا صاةيت الخاليت فذ الخحليا ىادخبار الفزطياث :اإلاخيضؽ
الحطابي ،الانحزاف اإلاػيارا ،مػاما الارجباغ ،الانحدار اإلاخػدد.
 .1إلاطار الىظري
 -.1.1وشأة وجطىر خىكمت الشركاث 5نديجت للم اوا التي جنخ غا حػارض اإلاصالح بل دغظام
مجلظ ؤلادارة ىاإلاطاهمل  ،ىهذا الحد ما الختغب اإلاالذ ىؤلادارا الذا يليم بو دغظام مجلظ ؤلادارة
بهدف حػايو اإلاصالح ئلى بزىس غدة مفىزيا ما بينهو "جينطي " ىماولل " اللذا اهخما بمفهيم
يهمت اإلاإضطاث ىئبزاس دهميت لً للحد ما ىالخلليا ما اإلا اوا داتت فذ ا الػما غاى الفصا
بل اإلالىيت ىؤلادارة ى لً ضنت( .1976محمد مصؼفى ضليما  ،2009 ،الصفحاث )13-12
ىما جانب آدز نجد د مصؼلح الحيهمت هز ضنت 1989فذ من يراث ىجلاريز البنً الدىلذ
ويضيلت لخحليم الخنميت الاكخصاديت ىمحارعت الفطاد اإلاالذ ما جهت ،ىمياجهت الللم اإلاتزايد ما جانب
دصحاب اإلاصالح ما جهت ددزً ،ىئسام دضليب ممارضت الطلؼت فذ ال زواث الحديثت.
ىكد ساد الاهخمام بميطيع يهمت ال زواث هنديجت منؼليت لحاالث الانهياراث اإلااليت مثا ما
در فذ دىٌ شزق آضيا دتٌ الػلد ألادل ما اللز الػ زيا ،زو جشايد الاهخمام بالحيهمت بػد
هير االث ؤلادفاق ىالفظاةح اإلااليت ىاإلاحاضجيت دصيتا فذ هب ياث ال زواث الػاإلايت مؼ بدايت
اللز

الحادا ىالػ زيا دتٌ ضخجي 2001ى 2002مثا شزهتي (دنزى ىىرلدويم) ألامل هيخل .

 .1.1حػريف خىكمت الشركاث  5ال ييجد حػزيف مي د مخفم غليو ئال دننا ضنػزض بػع دهو
الخػاريف اإلاخداىلت ىمنها:
حػزيف لجنت وادبل ا( :)cadbury1992غزبذ الحيهمت بأنها ناام بملخظاه جدار اإلاإضطاث ىجزاكب.
حػزيف منامت الخػاى ىالخنميت (:)OECDبلد غزبذ يهمت اإلاإضطاث بأنها الناام الذا ييجو
ىيظبؽ دغماٌ اإلاإضطت ،يت يصف ىييسع الحليق ىالياجباث بل مذخلف ألاػزاف فذ اإلاإضطت،
مثا مجلظ ؤلادارة ،ؤلادارة ىاإلاطاهمل ى ىا الػتكت ىيظؼ اللياغد ىؤلاجزاماث التسمت الجذا
اللزاراث الخاتت ب إى اإلاإضطاث ،هما يظؼ ألاهداف ىالاضت اجيجياث التسمت لخحليلها ،ىدضظ
اإلاخابػت لخلييو ىمزاكبت ألادام( .غظبا

طام الديا ،2015 ،الصفحاث )19-16
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حػزيف تندىق النلد الدىلذ ىالبنً الدىلذ غزبها غاى دنها ؤلادارة الزشيدة لل زواث دى الاكخصاد
بصيرة غامت غب شمت ما الليانل ىاللياغد التي جإدا ئلى ال فابيت.
ما دتٌ الخػاريف الطابلت يطخنخ د

يهمت ال زواث هذ ناام يطمح بدطيل الػتكاث بل

جميؼ ألاػزاف اإلازجبؼت بال زهت ،لحمايت اإلاصالح ىالخأهد ما ىتيٌ ال زهت لألهداف اإلاطؼزة ،مؼ
الزكابت غاى ددام ئدارة ال زهت ىالخأهد ما اجذا ها اللزاراث الصحيحت لصالح الجميؼ بػيدا غا دا
جظارب فذ اإلاصالح.
 -.1.1دواعي الاهخمام بدىكمت الشركاث.

املصدر5هيدىب ريما لياى ،اضهاماث الحيهمت فذ جحليم مخؼلباث ؤلابصاح اإلاحاضبي ىجفػيا الطيق
اإلااليت الجشاةزيت ،دػزى ت دهخيراه جذصص :دراضاث محاضجيت ىجباةيت مخلدمت ،جامػت كاتدا
مزعاح ،ىركلت ،2017/2016 ،ص.31
-.1.1مبادئ الحىكمت خضب مىظمت الخػاون والخىميت الاكخصادًت

( 5 OECDبيصا محمد

ال ياىرة ،2009 ،تفحت )127
طب منامت الخػاى ىالخنميت الاكخصاديت بلد كامذ باتدار 6مبادب دضاضيت ىهذ:
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جيابز ئػار بػاٌ لحيهمت ال زواث يػما غاى ربؼ مطخيً ال فابيت ىهفامة ألاضياق ىد

يخيابم مؼ دىر الليانل ىيحدد بيطيح جلطيو اإلاطإىلياث بل الهيئاث اإلاذخلفت اإلاطإىلت غا ؤلاشزاف
ىالزكابت ىؤلالشام بخؼبيم اللاني ؛


ّ
فظ ليق اإلاطاهمل ولهو ما يت لددهو فذ نلا ملىيت ألاضهو ىادخيار مجل د د د د د ددظ ؤلادارة

ىالحصيٌ غاى غاةد مجش ما ألارعاح ىمزاجػت اللياةو اإلااليت ىالحم باإلا ارهت الفػالت فذ اجخماغاث
الهيئت الػامت؛
اإلاطاىاة فذ الخػاما بل اإلاطاهمل ما يت الحم فذ الدب د د د د د د د د د دداع غا ليكهو اللانينيت

ّ
ىالخصييذ ىاإلا ارهت فذ اللزاراث ألاضاضيت ىالحم فذ الاػتع غاى اإلامارضاث ولها التي يليم بها دغظام
مجلظ ؤلادارة ىؤلادارة الخنفيذيت.


ا ت ام دىر دصحاب اإلاصلحت دى ألاػ د د د د د د د د د د د د دزاف اإلازجبؼت بال زهت( اإلاطاهمل  ،اإلالزطل  ،مجلظ

ؤلادارة ،ؤلادارة الخنفيذيت ،الليً الػاملت ،،اإلاجخمؼ )ىحػييظهو غا دا انتهان لحليكهو اللانينيت
ىئبطاح اإلاجاٌ دمامهو للم ارهت الفػالت فذ الزكابت غاى ال زهت؛


ؤلابصاح الػادٌ ىفذ اليكذ اإلاناضب غا دىر مزاكب الحطاباث ىملىيت النطبت الػامى ما

ألاضهو ىالخصزباث اإلااليت ألغظام مجلظ ؤلادارة ىاإلاديزيا الخنفيذيل ىدصحاب اإلاصالح؛


جحديد الحليق ىالياجباث اللانينيت لزةيظ ىدغظام مجلظ ؤلادارة ىهيفيت ادخيارهو دغظامه

ىدىر ؤلاشزاف اإلاناغ بهو غاى ؤلادارة الخنفيذيت ىدصحاب اإلاصالح ىلجنت اإلازاجػت؛
.1.1أهميت خىكمت الشركاث 5حػد يهمت ال زواث ما دهو الػملياث الظزىريت ىالتسمت لخحطل
غما ال زواث ىجأهيد نشاهت ؤلادارة بيها ىهد د د د د د د د ددذلً لليبام بااللتزاماث ىالخػهداث ىلظما جحليم
ال زواث ألهدابها ب يا كانيني ىاكخصادا ضليو داتت بما يخصا بخفػيا دىر ملت ألاضهو
لتطؼتع بمطإىلي د د د د دداتهو ىممارضت دىرهو الزكابي ىؤلاضد زافذ غاى ددام ال زواث ىعما يإدا ئلى
اإلاحابات غاى مصالح جميؼ ألاػزاف ،ئ

الحيهمت دضاص جيد لتضخل د د ددامت ى الصحت ألادتكيت

ىجاهز دهميتها ما دتٌ( :غيس ى محمد الفزجاث ،د.محمد كاضو الج يٌ ،2013 ،،تفحت )425


محارعت الفطاد الداداذ ىغدم الطماح باضخمزاره؛



جحليم طما النزاهت ىالحياديت ىالاضخلامت ليابت الػاملل فذ ال زهت بدما ما مجلظ
ؤلادارة ىتيال ئلى ددنى غاما؛
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منؼ ىجيد ددؼام ملصيدة ىمخػمدة ىمنؼ اضخمزارها ديظا ىجلليلها ئلى ددنى د ممىا؛



جحليم الاضخلامت اللصيً ما ناو اإلاحاضبت ى الزكابت الدادليت داتت بيما يخػلم
بالظبؽ الداداذ؛



جحليم دغاى كدر للفاغليت ما مزاجعذ الحطاباث الخارجيل ى لً بما يمخاسى بو ما
اضخلتليت ىغدم دظيغهو ئلى دا طغؽ ما مجلظ ؤلادارة ىاإلادرام الخنفيذيي .

-.1.1أبػاد خىكمت الشركاث5ما دتٌ الخػاريف اإلاخػللت بحيهمت اإلاإضطاث نطخذلص د الحيهمت
مفهيم مخػدد ألابػاد يمىا الخػبل غنها هما ياذ( :محمد الج ل با غمز  ،2017 ،الصفحاث )19-18
 البػد إلاشرافي  5ىيخػلم بخفػيا ىجدغيو الدىر ؤلاشزافذ إلاجلظ ؤلادارة غاى ددام ؤلادارة الخنفيذيت،ىألاػزاف اث الصلت ىما بينهو دكليت اإلاطاهمل .
 البػد الركابي 5ىيخػلم بخدغيو ىجفػيا الزكابت ضيام غاى اإلاطخيً الداداذ دى الخارجذ للمإضطت،بػاى اإلاطخيً الداداذ با جدغيو ىجفػيا الزكابت يدناىٌ جفػيا ناو الزكابت الدادليت ىناو ئدارة
الخؼز دما غاى اإلاطخيً الخارجذ بيدناىٌ اللياةح ىالليانل ىكياغد الدسجيا فذ البيرتت ،ىئجا ت
الفزتت لحملت ألاضهو ى الاػزاف اث اإلاصلحت فذ الزكابت بظت غا جيضيؼ نؼاق مطإىلياث اإلازاجؼ
الخارجذ ىجدغيو اضخلتلو .
 البػد ألاخالقي  5ىيخػلم بذلم ىجحطل البيئت الزكابيت بما ح خملو ما كياغد ددتكيت ،والنزاهتىألامانت ،ىح ل زلابت الحيهمت غاى مطخيً ئدارة اإلاإضطاث ىعيئت ألاغماٌ بصفت غامت .
 بػد الاجصال وخفظ الخىازن  5ىيخػلم بخصميو ىجنايو الػتكاث بل اإلاإضطت ةهذ ممثلت فذ مجلظؤلادارة ىؤلادارة الخنفيذيت ما جهت ،ى ألاػزاف الخارجيت ضيام ألاػزاف الخارجيت اث اإلاصلحت دى
الجهاث ؤلاشزابيت ىالزكابيت دى الخنايميت ما جهت ددزً
 بػد املضاءلت  5ىيخػلم باإبصاح غا دن ؼت ى ددام اإلاإضطت ىالػزض دمام اإلاطاهمل ى غل هومما لهو الحم كانينا مطاملت اإلاإضطت .
بػد إلافصاح والشفافيت  5ىيخػلم باإبصاح ىال فابيت ليظ بلؽ غا اإلاػليماث التسمت لت شيدكزاراث وابت ألاػزاف اث اإلاصلحت غاى مطخيً اإلاإضطت با يدطؼ اإلافهيم لي ما ؤلابصاح طما
الخلاريز الػامت غا اإلاإشزاث الدالت غا الالتزام بمبادب الحيهمت ػبلا لخيتياث ضيق نييييرن.
 البػد الاصتراجيجي  5حػخب الزكابت ؤلاضت اجيجيت ئ دً الناو التي حطدند ئليها يهمت اإلاإضطاثللخلليا ما م اوا اليوالت اإلايجيدة بل مطخيياث ؤلادارة اإلاذخلفت فذ اإلاإضطت ،ىح ما هذه الناو
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الخحديد الزضمي لألهداف ,،ىكياص ألادام ىالخغذيت الػىطيت ،ىهذ اليضاةا التي جمىا ؤلادارة ما
جلييو ؤلاضت اجيجياث التي جدبػها ،ىالخأهد ما ئ ا وانذ جإدا ئلى جحطل الػاةد غاى ردص اإلااٌ اإلاطدثمز
فذ ألاجا الؼييا دم ال ى الخأهد بالذاث مما ئ ا وانذ ؤلاضت اجيجياث التي جدبػها اإلاإضطت جإدا ئلى
جحليم مطخيياث غاليت ما الىفامة ىالجيدة ىالابخيار ،ىالاضخجابت لزغباث ىا خياجاث الػمتم .
-.2.1مظاهر الحىكمت الجيدة و الحىكمت الضيئت 5ئ

يهمت ال زواث كد جيي جيدة دى ضيئت،

ىالجدىٌ آلاحي يبل اإلاااهز التي يمىا د جملز يهمت ال زواث الجيدة غا الطيئت ،ىالتي يمىا
اضخذتتها ما ملاتد اإلابادب الصادرة غا( : OECDغمار غصام الطامزاتي ،2013 ،تفحت )286
الجدول ركم 511الفرق بين الحىكمت الجيدة والحىكمت الضيئت.
مظاهر الحىكمت الضيئت

مظاهر الحىكمت الجيدة

الخفزد فذ اللزاراث الهامت.

اإلا ارهت فذ اجذا اللزاراث.

غياب اإلاطاملت ىمبدد الثياب ىالػلاب.

مطاملت باغلت.

غياب الاجصاٌ الفػاٌ دادا اإلانامت اجصاٌ بػاٌ ىجيسإؼ ىاضح لخؼيغ الطلؼت
ىمؼ محيؼها الخارجذ.

ىاإلاطإىليت.

غتكت مخيجزة بل اإلاطاهمل ىدصحاب ارجياح ىاضؼ ما كبا اإلاطاهمل ىدصحاب اإلاصالح
اإلاصالح ما جهت ىمجلظ ؤلادارة ما آلادزيا فذ الاضدثماراث دى الخػاما مؼ ال زهت.
جهت ددزً.
جلاريز ئغتميت مخياجزة دى مداىالث غل ياهز ددام ال زهت ضتضت ىججاىب ضزإؼ غند
رضميت مخنيغت ح ل ئلى بيض ى ئداريت الخػاما مػها ئطابت ئلى جفاغا مؼ كظايا اإلاجخمؼ
ىجيدة منذفظت.

اث الػتكت ن اغ ال زهت.

ح ل نخاة جحليا جلاريزها اإلااليت ئلى جاهز الخلاريز اإلااليت اضخمزار نمي ال زهت ىجحليم
ئنخاجيت منذفظت دى دطاةز دى غاةد غل

غياةد مجشيت ملارنت بال زواث ألادزً ىشفابيت

مجشً ،ىغدم دمانت ئدارة ال زهت ىئبصا اث وابيت.
ىشفابيت ىئبصا اث غل وابيت.
غدم اضخلزار الػاملل ىمي في ال زهت .اضخلزار ملميص لدً غاماذ ىمي في ال زهت.
املصدر 5غمار غصام الطامزاتي ،دهميت يهمت ال زواث ىدىرها فذ جفػيا باغليت دجهشة الخدكيم
الداداذ ،مدادلت ملدمت فذ اإلاإجمز الثالت للػليم اإلااليت ى اإلاصزبيت بػنيا

اهميت ال زواث
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ىاإلاطإىليت الاجخماغيت ،وليت الػليم ؤلاداريت ىالاكخصاد ،جامػت الل مين ،ارعد -ألارد 18-17 ،دبزيا،
 ،2013ص.286
-.3.1حػريف الفضاد إلاداري واملالي 5ئ الفط د دداد لغت يػجي الخلف ىالػؼب ىالظزر ىدزىج الش يم غا
الاضخلامت ىالاغخداٌ ىنليظو الاضخلامت ىالصتح  ،ىما مناير ضليوي هي اإلايا الفؼزا غند الفزد
إلامارضت الطليهياث الخاػئت ،ى لً ليي الؼبيػت ؤلانطانيت بؼبيػتها غل منظبؼت ىفذ ا غياب
الظيابؽ ىاإلاطاملت اللانينيت ىغدم ددذ جدابل ىكاةيت ىغتجيت ما شد د ددأنها د جميا ئلى الفيض ى ىغدم
الانظباغ ،ىما مناير جاريخذ ىاجخماعذ بهي فذ اإلاجخمػاث اإلاخذلفت نديجت ػبيد د د د د د د د د ددػيت لػياما الجها
ىالخذلف ىالفلز ،دما فذ اإلاجخمػاث اإلاخلدمت بهي نديجت ػبيػيت لغياب الياسع الديجي ىألادتقذ.
ىما مناير اكخصادا هي اإلا يلت التي جإدا ئلى جحليم بياةد ىمنابؼ غل م زىغت لبػظهو ىيخحما
جيلفتها الباهات اإلاجخمؼ بأهملو ،دما ما ىجهت ناز منامت ال فابيت الػاإلايت بهي" ئضامة اضخذدام
الي يفت الػامت للمنفػت ىالىطب الخاص دا د الفطاد هي اهزة زبيت كد يمارضها الفد د د د ددزد ىهي غاى
ردص غملو بدابؼ جحليم النفؼ الخاص غاى طاب اإلاصلحت الػامت ،ىكد جيي

اهزة غامت جصيب

اإلاجخمؼ بأهملو نديجت لخلا ما كد دتاب بنيخو الثلابيت ىالاجخماغيت( .بيصا محمد ال ياىرة،2009 ،
تفحت )130
ىغزبذ ميضيغت الػليم ؤلاجخماغيت الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ بأنو دزىج غا اللاني ىالناام الػام
ىغدم ؤلالتزام بها ما دجا جحليم مصالح ضياضيت ،ئكخصاديت ىئجخماغيت للفزد دى لجماغت مػينت
،ىرهش هذا الخػزيف غاى دزىج الفزد دى جماغت مػينت غاى اللاني ىالناام اإلاػميٌ بو بيحصليا
بذلً غاى منابؼ مػينت ،هما غزف الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ بانو ئضخغتٌ اإلاي ف الػام إلايكؼ غملو
ىتت يخو للحصيٌ غاى هطب غل م زىع دى منابؼ شخصيت يخػذر جحليلها بؼزق شزغيت ،ىرهش هذا
الخػزيف غاى وي الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ يهخو بخحليم منابؼ شخصيت بؼزق غل شزغيت ( .درىاس ي
مطػيد ،طيف هللا محمد الهادا )2012 ،
-.4.1أصباب الفضاد إلاداري واملالي  5للفطاد ؤلادارا دضباب هثل ة ىمخدادلت ،ىلىا جو الاجفاق غاى ضخت
دضباب رةيطيت هذ ( 5درىاس ي مطػيد ،طيف هللا محمد الهادا )2012 ،
 أصباب شخصيت :ىهذ دضباب مزجبؼت بصخصيت الفزد ىمييالتهيمطخياه الثلافذ ىمطخيً حػليموىنازجو للم زىغيت.
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 أصباب احخماغيت :ىهذ مجميغت ما ألاضباب جفزسها الػاداث ىالخلاليد ىألاغزاف الطاةدة فذ اإلاجخمؼ،ىالتي جيلد طغيػا اجخماغيت جيهئ اإلاناخ اإلاناضب لنمي ىاند ار اهزة الفطاد ؤلادارا ما دتٌ دغماٌ
اإلاحطيعيت الزشية  ،ئضخغتٌ النفي  ...الخ.
 أصباب إداريت وجىظيميت :هذا النيع ما الفطاد يخجطد فذ دزىج الػاملل فذ اإلاناماث غاى اللياةحىألانامت.
 أصباب كاهىهيت :ىهذا بطجب طػف الليانل الد زإػيت فذ ردع جزيمت الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ بطجببػع الفاضديا الطياضيل  ،ىالذا انجز غنو غدم ديف اإلاي فل ما الػليعاث التي ممىا د جؼبم
غليهو.
 أصباب صياصيت :یزجؼ الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ ئلى دضباب ضیاضی د د ددت مثا :غیاب الحزیاث ىالناامالدیملزاػي طما مإضطاث اإلاجخمؼ اإلادني ،طػف ؤلاغتم ىالزكابت.
 أصباب اكخصادًت :جخجطد فذ اإلاطخيً اإلاخدني لدد د د د ددا الفزد فذ الدىٌ الناميت ىطػف الحيابشىاإلايابآث الي يفيت ،ألامز الذا يإدا ئلى جدني اإلاطخيً اإلاػيش ي لغ د د د د د د ددالبيت اإلاي فل  ،ىهذا بالؼبؼ يإدا
بهو ئلى الخفىل فذ ىضاةا جديدة لىطب اإلااٌ ىالتي دضهلها هذ ئضخغتٌ الي يفت ؤلاداريت.
باإطابت ئلى ألاضباب الطخت اإلاذوير يمىا سيادة ألاضباب الفزغيت الخاليت:
الخذلف فذ الخػليو ىالخذلف فذ الخنايو ؤلادارا؛ ىىجيد الؼبليت فذ اإلاجخمؼ ؛اند ار البؼالت ىالجزيمت اإلانامت (الػصاباث) ،بيؼ اإلاذدراث؛ نمي اكخصادا منذفع ىغل منخاو؛ارجفاع كيمت الديا الخارجذ للدىلت ىاججاه هثل ما الدىٌ ئلى الاكت اض الخارجذ؛طػف اإلاجخمؼ اإلادني ىضيادة الطياضاث اللمػيت؛ ىغياب آلالياث ىاإلاإضطاث التي جخػاما مؼ الفطاد؛الغميض ىغدم ال فابيت فذ اإلاػامتث الاكخصاديت؛ ىكصير ىغدم باغليت الجهاس الزكابي للدىلت.-.11.1أهىاع الفضاد إلاداري واملالي5ليظ للفطاد هييت دى ػابؼ ضياس ي محدد ،بالفطاد ميجيد فذ
دىٌ دنامتها ديىخاجيريت هما هي ميجيد فذ دىٌ د متها ديملزاػيت ،ئال د ألانامت غل الديملزاػيت
حػد اطنت ىدرطا دصبت للفطاد دهء ما ألانامت الديملزاػيت ما النا يت النازيت ،ىهنان غدة
جصنيفاث ألنياع الفطاد واآلحي ( :هادا نػيو اإلااليي  ،يدر جماٌ جيا  ،2014 ،الصفحاث )534-533
.1.11.1مً خيث الحجم 5
الفضاد الكبير 5هذا النيع ما الفطاد هي ألاهو ىألادؼز ىالذا يطخغزق بنام الدىلت ىمإضطاتها ى لًليينو مظز باإكخصاد اليػجي ىيحد ديظا ما مطخيياث الخنميت ىما جلديو الخدماث الػامت ،ىإطمى
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ديظا بالفطاد اإلاإضس ي ىهذا النيع ما الفطاد يصػب غتجو دى اليكايت منو بالؼزق ؤلاغخياديت ألنو
يخحيٌ ئلى اهزة دؼل ة ىهبل ة ح ما بنام الدىلت بأهملو ،ىيلؼ هذا النيع ما الفطاد غاى مبالغ هبل ة
ما ألامياٌ الػامت ،ىهي ياهز غالبا بيما ججزيو الدىلت ما مناكصاث دى مشايداث .
 الفضاد الصغير  5هي الفطاد الذا ينصزف ئلى ألابػاٌ التي يمىا ئهد اف مزجىبها مثا ضزكت اإلااٌىالزشية ىضيم اضخذدام الطلؼت  ،ىهذا النيع ما الفطاد غالبا ما يلؼ غاى مبالغ تغل ة جإدذ ما
دمياٌ اإلاياػنل الخاتت ىليظ ما دمياٌ اللؼاع الػام ،ىال ييي مظزا باإكخصاد اليػجي دى الخنميت
ى لً ألنو ال يلؼ غاى اإلااٌ الػام با يإدذ محلو ما دمياٌ اإلاياػنل هأدذ الزشية إنجاس اإلاػامتث دى
حطزإػها ،ىهي غالبا ما يلؼ بمبالغ بطيؼت ىإطمى ديظا بالفطاد ألابلي ليينو ينصزف ئلى اإلاي فل ما
اإلاطخيياث اإلاخيضؼت دى الدنيا ،دا بػبارة ددزً ال ي ما اإلاطإىلل ألاغاى مزجبت ،ىمػيار الخميلز بل
الفطاد الىبل ىالصغل هي حجو حطزيب ألامياٌ الػامت ىليظ مطخيً الظزر ،ىما دهو الفزىق بل
النيغل هي الدابؼ  ،يت د دابؼ الفطاد الصغل هي ضد اجت الفاغا ىطزىرياث الحياة لو
ىلػاةلخو مثا دبؼ دجزة اإلانزٌ دى شزام منزٌ ،دما الفطاد الىبل بييي دابػو هي د باغلو ييي
مدبيغا بالزغبت فذ سيادة ززىجو ىسيادة نفي ه .
-.1.11.1مً خيث إلاهدشار 5
 الفضاد املدلي 5هي الذا يند ز دادا البلد اليا د فذ ن أجو ىطما اإلاناتب الصغل ة ىما الذيا الارجباغ لهو دارج الحدىد مؼ شزواث دى هياناث هب ً دى غاإلايت .
 الفضاد الدولي  5هي الذا يأدذ دبػادا ىاضػت جصا ئلى نؼاق غالمي ى لً طما ناام ؤلاكخصادالحز ىجحزيز الخجارة ىالػيإلات ،ىجصا ألامير د جزجبؽ ال زواث اإلاحليت ىالدىليت بالدىلت ىالليادة
الطياضيت ب يا منابؼ اجيت مخبادلت ،لذا بهي ألادؼز غاى اإلاطخيً الدىلذ ،ىمثاٌ غاى هذا النيع ما
الفطاد هي كظيت بزنام النفؽ ملابا الغذام .
.11.1مً خيث زمىه ومراخله 5ىيصنف ئلى زتزت دنياع هذ :
الفضاد الػرض ي 5ىهي اإلاإكذ غل اإلانخاو الذا يحدر د يانا ما ػزف دصحاب الطلؼت دى الي يفتىليظ ب يا داةو ،ىهي دهء دؼيرة ما اإلانخاو ئ جخػدد دؼياث الزشية بدى جنطيم مطبم ،ئ ال
يمىا طما ئنهام اإلاػاملت فذ هذه الخؼياث ىغدم ئيلابها مما يجػا دزز الفطاد مظاغفا ،ىيحدر
غند كاغدة الهزم الحييمي دا هي بطاد اإلاي فل الصغار فذ اللؼاغاث اإلاذخلفت .
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كزعت مػمز

الفضاد املىخظم أو الىظامي  5بفي هذا النيع يصبح الفطاد اهزة يػاني اإلاجخمؼ بؼبلاجو وابتىمذخلف مػامتجو ،بيإزز غاى اإلاإضطاث ىضلين ألابزاد ،ئ جخحيٌ ؤلادارة ئلى ئدارة باضدة بمػجى د
يديز الػما بزمخو شبىت باضدة ،ىالتي جظو اإلاديز الػام ىمدرام اإلا ارإؼ ىاإلاديز اإلاالذ ىالخجارا .
 الفضاد املؤصس ي  5بفي هذا النيع ينش ىم الفطاد فذ كؼاع بػينو دى ىسارة دى مإضطت بػينها ،ئ يييكاتزا غليها ،ىليظ اهزة فذ ؤلاكخصاد ىالدىلت هيا ،ىيشيد فذ اللؼاغاث التي حطها ججي الزعح بيها
ىطػف الزكابت ىالخنايو ديظا ويجيد بػع اإلاي فل الفاضديا فذ بػع اليساراث ىاللؼاغاث
اإلاذخلفت .
5 1إلاطار الخطبيلي
 .1.1مجخمؼ وغيىت الدراصت 5ي ما مجخمؼ الدراضت مي في اإلاديزيت الػمليت اجصاالث الجشاةز -
ألاغياغ ىكد جو ئدخيار غينت غ ياةيت ملدرة ب 36مي ف يخو جنفيذ ؤلاضخجيا بيها ،جو الخيسإؼ
بالؼزيم اإلاباشز  ،ىكد كابا غباراث ؤلاضخجيا مجميغت ما الدرجاث مزجبت ىبلا إلالياص لييارث
الخماس ي ىاإلايسغت هماياذ :حدول ركم  511مجمىغت الدرحاث مرجبت وفلا ملياش ليكارث
مىافم بشدة

مىافم

مداًد

غير مىافم

غير مىافم بشدة

1

1

1

1

1

ى كد جو الخػليم غاى النخاة باإضخػانت بجدىٌ ؤلاججاهاث الخالذ :
حدول ركم 511حدول املجاالث و إلاججاهاث
املجال

][ 1.3 - 1

][ 1.1 -1.3

][ 1.1-1.1

][ 1.1-1.1

][ 1-1.1

إلاججاه

مىافم بشدة

مىافم

مداًد

غير مىافم

غير مىافم
بشدة

 .1.1إخخبار ثباث أداة الدراصت
جو الخأهد ما زباث دداة الدراضت باضخذدام مػاما دلفا هزىنباخ ىالجدىٌ الخالذ ييضح لً:
الجدول  511ادخبار زباث دداة الدراضت مػاما الفا هزى نباخ
غدد الػباراث

مػامل ثباث الدراصت (الفا كروهباخ)

 27غبارة

0.871

املصدر 5ما ئغداد البا ثل بنام غاى مذزجاث بزنام SPSS19
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كزعت مػمز

بناما غاى الجدىٌ دغته نطخنخ د مػاما دلفا هزىنباخ يطاىا  0.871ىعالخالذ يمىننا الليٌ د
دداة الدراضت جمخاس بثباث كيا نيغا ما مما يػجي ئميانيت ؤلاغخماد غاى ؤلاضخجيا فذ ك د د ددياص اإلاخغل اث
اإلادرىضت ىعالخالذ ئميانيت حػميو نخاة ؤلاضخجيا غاى وا مجخمؼ الدراضت .
 .1.1جىزيؼ أفراد غيىت الدراصت خضب الخصائص الشخصيت
الجدول  511جيسإؼ ابزاد الػينت طب الخصاةص الصخصيت
الخصائص
الجيط

الضً

الىظيفت

الخكرار

اليضبت

الفئاث
هز

26

% 72.2

دنثى

10

% 27.8

ما  20ئلى  29ضنت

08

% 22

ما  30ئلى  39ضنت

19

% 52

ما  40ئلى  49ضنت

07

% 19.4

دهء ما  50ضنت

02

% 05.6

جامعذ

31

% 86.1

زانيا

05

% 13.9

منهي

/

/

مديز

01

%02.7

رةيظ كطو /رةيظ 29

% 80.6

مصلحت

الخبرة

مي ف ئدارة

06

% 16.7

دكا ما  5ضنياث

02

% 05.5

ما  5ئلى  10ضنياث

18

% 50

ما  11ئلى  15ضنت

07

% 19.4

ما  16ئلى  20ضنت

05

% 13.9

دهء ما  20ضنت

04

% 11.11

املصدر 5ما ئغداد البا ثل بنام غاى مذزجاث بزنام SPSS19
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يمىا الليٌ ئغخماد غاى الجداىٌ دغته بنظيج غينت البحت ،ى لً أل دبزادها ضيام الذوير الذيا
بلغذ دغدادهو  26بزدا دى ئنار اللياحي بلغا غددها  10نطام يػدى ما نا يت الػمز فذ كمت
غؼائهو ،ليينهو ىاكػي ىغاى نحي شاما طما الفئاث الػمزيت التي جلا غا دمطل ضنت .
ىهىذا بالنطبت لطنياث ددمتهو ديظا التي جدٌ غاى مدً الخب ة التي يخحلي بها فذ مجاٌ الػما ،بلد
جبل د لد  % 94.4منهو دب ة فذ مجاٌ الػما إلادة ال جلا غا الخمظ ضنياث ،مما يػشس الليٌ بنظيج
هذه الػينت ديظا.
دما ما نا يت اإلاإهتث الػمليت بت اى ذ نطبت ما يحملي شهادة جامػيت  %86.1ى لً راجؼ
لن اغ اإلاديزيت ،ىهذلً لطياضت الخي يف بها.
-.1.1وصف إحاباث أفراد الػيىت للمخغير املضخلل.
الجدول ركم  511اججاه ئجاباث دبزاد الػينت غاى غباراث البػد ؤلاشزافذ.
الركم الػبارة

املخىصط الاهدراف

الاججاه

املػياري
1

يخو جيسإؼ اإلاطإىلياث بل الجهاث اث الػتكت ىبلا 2.36

0.682

مىافم

الدخصاص ح زإعذ ىاضح ىفذ ددمت اإلاصلحت الػامت.
1

ي زف مجلظ ؤلادارة ب يا مباشز غاى ددام ؤلادارة 2.69

1.16

مداًد

الخنفيذيت.
1

حػد جلاريز دىريت جفصيليت يٌ ددام اإلاإضطت ما ػزف 2.36

0.592

مىافم

ؤلادارة الخنفيذيت ىجيجو إلاجلظ ؤلادارة فذ ال زهت.
مجمىع غباراث البػد إلاشرافي.

2.47

0.512

مىافم

املصدر 5ما ئغداد البا ثل بنام غاى مذزجاث بزنام SPSS19
ىبلا إلاا جام فذ الجدىٌ يدبل لنا د اإلاخيضؽ الحطابي إلاجميع اججاهاث دبزاد الػينت يٌ محير
البػد ؤلاشزافذ جام مطاىيا لد )2.47( :ىانحزاف مػيارا ( )0.512ىهي طما بئت ميابم ،دا هنان
ميابلت غاى غباراث اإلاحير باإلاطإىلياث ىالخلاريز الدىريت غا ألادام الخاص باإلاديزيت جخو ب يا دىرا
ىفذ ميغ د د د دددها ،ما غدا الػبارة الثانيت باججاه محايد بذصيص ئشزاف مجلظ ؤلادارة غاى ددام ؤلادارة
الخنفيذيت ب يا مباشز ىالذا كد يصب فذ تالح اإلايابلت ما غدمها ىضجب لً غدم اػتع جميؼ
الػماٌ غاى بػع ألاغماٌ الزةيطيت إلاجلظ ؤلادارة ىنؼاق ئشزابها.
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الجدول ركم 5 12اججاه ئجاباث دبزاد الػينت غاى غباراث البػد الزكابي.
الركم الػبارة

الاججاه

املخىصط الاهدراف
املػياري

1

جمخلً ال زهت ناام ركابت بػاٌ 2.19

مىافم

0.576

ىهفم.
1

ييجد فذ ال زهت لجا جدكيم.

2.47

0.97

مىافم

1

يخو الخنطيم ىالخػاى بل لجا

2.5

0.878

مىافم

الخدكيم ىاإلازاجؼ الخارجذ.
2.38

مجمىع غباراث البػد الركابي

مىافم

0.64

املصدر 5ما ئغداد البا ثل بنام غاى مذزجاث بزنام SPSS19
ىبلا إلاا جام فذ الجدىٌ يدبل لنا د اإلاخيضؽ الحطابي إلاجميع اججاهاث دبزاد الػينت يٌ محير
البػد الزكابي جام مطاىيا لد )2.38( :ىانحزاف مػيارا ( )0.64ىهي طما بئت ميابم،ىهذا دليا غاى
امختن ؤلادارة لناام ركابي بػاٌ يػما بىفامة مما يدغو ى يفت الخدكيم فذ باإلاديزيت ىيجػلد د د د د ددها اث
شفابيت ئطابت ئلى جلييت الػتكاث مؼ ألاػزاف الخارجيت واإلازاجػل الخارجيل ىهذا ما دزبدخو جميؼ
ئجاباث ألابزاد غاى غباراث اإلاحير.
الجدول ركم 513اججاه ئجاباث دبزاد الػينت غاى غباراث البػد ألادتقذ.
املخىصط

الركم

الػبارة

1

يلتزم مجلظ ؤلادارة بالليانل ىألانامت مؼ الحزص 2.47

الاهدراف الاججاه
املػياري
0.81

مىافم

غاى مصالحاألػزاف اث اإلاصلحت.
1

يخو جؼبيم الليانل

ىألانامت ىبلا لدضخير 2.33

0.792

مىافم

الادتكياث الخاص بال زهت.
1

جأهيد ا ت ام ليق دصحاب اإلاصالح التي يحميها 2.22

0.796

مىافم

اللاني دادا ال زهت.
مجمىع غباراث البػد ألاخالقي

2.34

0.668

مىافم

املصدر 5ما ئغداد البا ثل بنام غاى مذزجاث بزنام SPSS19
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ىبلا إلاا جام فذ الجدىٌ يدبل لنا د اإلاخيضؽ الحطابي إلاجميع اججاهاث دبزاد الػينت يٌ محير
البػد ألادتقذ جام مطاىيا لد )2.34( :ىانحزاف مػيارا ( )0.668ىهي طما بئت ميابم،ىعالخالذ باإلاديزيت
جلتزم فذ حػامتتها ض د د د د د دديام مؼ الػاملل دى دصحاب اإلاصالح بالليانل ىجحت م ليكهو ىجمدهو
بياجباتهو باإطابت ئلى زتد د د د د د د د د ددها غاى جؼبيم ما جام فذ دضخير ددتكياث الػما الخاص باإلاديزيت
الػمليت اجصاالث الجشاةز -ألاغياغ.
الجدول ركم 5 14اججاه ئجاباث دبزاد الػينت غاى غباراث بػد ؤلاجصاٌ ى فظ الخياس .
املخىصط

الركم الػبارة

الاهدراف

الاججاه

املػياري
1

يخو ئغتم دصحاب اإلاصالح ب يا واف بحليكهو 2.38

0.687

مىافم

ىالتزاماتهو غند ارجباػهو بال زهت.
1

يخو ئجا ت الفزص ألصحاب اإلاصالح للحصيٌ غاى 2.38

0.728

مىافم

حػييع مناضب غند انتهان ليكهو.
1

ىجيد آليت غما ىاجصاٌ بػالت بل

دصحاب 2.63

0.899

مداًد

اإلاصالح ىمجلظ ؤلادارة لخحليم الاضخمزاريت.
مجمىع غباراث بػد الاجصال وخفظ الخىازن

2.47

0.705

مىافم

املصدر 5ما ئغداد البا ثل بنام غاى مذزجاث بزنام SPSS19
ىبلا إلاا جام فذ الجدىٌ دغته يدبل لنا د اإلاخيضؽ الحطابي إلاجميع اججاهاث دبزاد الػينت يٌ
محير بػد الاجصاٌ ى فظ الخياس جام مطاىيا لد )2.47( :ىانحزاف مػيارا ( )0.705ىهي طمد د ددا بئت
ميابم ،ىعالخالذ باإلاديزيت جؼبم مبدد الخياتا ىجحطل الػتكاث مؼ دصحاب اإلاصالح بهي جخياتا
مػهو باضخمزار فذ ا جؼبيم الليانل بدكت ،ئال د الػبارة الثالثت فذ اإلاحير جامث باججاه محايد دا
د مجلظ ؤلادارة يخياتا مؼ دصحاب اإلاصالح ىلىا ليظ بنفظ اليجل ة طب آرام الػينت اإلادرىضت
باإلاديزيت الػمليت اجصاالث الجشاةز -ألاغياغ-ىكد ييي الطجب فذ هذه ؤلاجابت غدم اػ د ددتع جميؼ
الػماٌ غاى آلياث الخياتا الخاتت بمجلظ ؤلادارة.
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الجدول ركم 5 11اججاه ئجاباث دبزاد الػينت غاى غباراث بػد اإلاطاملت.
املخىصط

الركم الػبارة

إلاهدراف

الاججاه

املػياري
1

يظما اللاني الداداذ ىالػام للمجمؼ م 2.27

0.701

مىافم

الخػييع ألصحاب اإلاصالح بيو.
1

يخو جلديو جميؼ اإلاػليماث غا محخيً 2.66

1.06

مداًد

الى يف اإلااليت ىمإشزاتها بصفت دكيلت
جظما اإلاػاملت الػادلت ىاإلادطاىيت لجميؼ
اإلاطاهمل .
1

جلدم الى يباث اإلاخػللت بالخلاريز ب يا 2.47

0.844

مىافم

دىرا لجميؼ اإلاطاهمل فذ ئػار يغلب غليو
ػابؼ ال فابيت.
مجمىع غباراث بػد املضاءلت

2.47

0.744

مىافم

املصدر 5ما ئغداد البا ثل بنام غاى مذزجاث بزنام SPSS19
ىبلا إلاا جام فذ الجدىٌ يدبل لنا د اإلاخيضؽ الحطابي إلاجميع اججاهاث دبزاد الػينت يٌ محير بػد
اإلاطاملت جام مطاىيا لد )2.47( :ىانحزاف مػيارا ( )0.744ىهي طما بئت ميابم ،دا د

م اإلاطاملت

اإلامني ت ألصحاب اإلاصالح حػما طما اللاني ىجؼبلو بجميؼ مػاإلاو ئلى جانب الى يباث التي جلدم
ب يا دىرا فذ ئػار يغلب غليو ال فابيت ،ئال ىانو طب اججاهاث ئجاباث ألابزاد بذصيص الػبارة
الثانيت فذ اإلاحير باإلاػليماث اإلاخػللت بالى يباث اإلااليت ىمإشزاتها ال جلدم لجميؼ اإلاطاهمل ب يا
مدطاىا ىعالخالذ باججاهاث ألابزاد بذصيص هذه الػبارة بالذاث مخذبذبت يت يزمي ما دتلها ئلى
غدم اإلاطاىاة ىالػدٌ فذ اإلاػاملت لجميؼ اإلاطاهمل

طب آرائهو.

 « 876مجلت امللريسي للدراصاث الاكخصادًت واملاليت،اإلاجلد ،3الػدد ،1خاص،جانفي  »2019ص ص 285-258

كزعت مػمز

(مدي الالتزام بأبػاد الحىكمت للحدمً الفضاد الاداري واملالي)

الجدول ركم 5 11اججاه ئجاباث دبزاد الػينت غاى غباراث بػد ؤلابصاح ىال فابيت
املخىصط الاهدراف

الركم

الػبارة

1

يخو ؤلابصاح غا مػليماث غا اإلاذاػز اإلااليت 2.97

الاججاه

املػياري
0.810

مداًد

التي جخػزض لها ال زهت.
1

يخو ؤلابصاح غا النخاة

اإلااليت ىالد غيليت 3.08

0.937

مداًد

لل زهت.
1

مطإىليت ؤلابصاح ال فابيت جلؼ دضاضا غاى 2.61

0.728

مداًد

غاجم مجلظ ؤلادارة ىئدارجو الخنفيذيت.
مجمىع غباراث بػد إلافصاح والشفافيت

2.88

0.717

مداًد

املصدر 5ما ئغداد البا ثل بنام غاى مذزجاث بزنام SPSS19
ىبلا إلاا جام فذ الجدىٌ يخطح لنا د اإلاخيضؽ الحطابي إلاجميع اججاهاث دبزاد الػينت يٌ محير
بػد ؤلابصاح ىال فابيت جام مطاىيا لد )2.88( :ىانحزاف مػيارا ( )0.717ىهي طم د د د د د ددا بئت محايددد،
هما وانذ اججاهاث ؤلاجاباث للػباراث الثتزت ولها محايد بمخيضؼاث

طابيت (،2.97

)3.08،2.61ىانحزاباث مػياريت مطاىيت لد،)0.728 ،0.937 ،0.81(:دا مػامتث ؤلابصاح ىال فابيت ما
سالذ ح يا جحدا فذ ناز دبزاد الػينت ىبلا ألجيعتهو بذصيص ؤلابصاح غا اإلاذاػز اإلااليت ىالنخاة
اإلااليت ىالد غيليت باإطابت ئلى غدم درايتهو ما ئ ا وانذ هذه اإلاطإىليت جلؼ غاى غاجم مجلظ ؤلادارة
دم ال ،ىكد ييي الطجب فذ هذه ؤلاجاباث غدم الدرايت اليابيت بهذا اإلاصؼل د د د د ددح ىممارضاجو ئلى جانب
الغميض الذا جؼز و بىزة ؤلابصاح ىال فابيت فذ ها الػاما.
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الجدول ركم 5 11اججاه ئجاباث دبزاد الػينت غاى غباراث البػد ؤلاضت اجيجذ
املخىصط

الركم

الػبارة

1

يخو جحليم ألاهداف ؤلاضت اجيجيت لليوالت ،جظما 2.27

الاهدراف الاججاه
املػياري
0.701

مىافم

جيازف الجهيد مؼ دصحاب اإلاصالح ىدغظام مجلظ
ؤلادارة فذ الزبؼ ما كيمت اليوالت فذ الطيق اإلاالذ.
1

يليم مجلظ ؤلادارة بيطؼ ألاهداف ىالاضت اجيجياث 2.11

0.747

مىافم

ىالطياضاث الػامت لل زهت ،ىالػما غاى جؼييزها
ىالخحلم ما التزام ؤلادارة بدنفيذها.
1

يخو دراضت جميؼ اإلالت اث اإلاخػللت باغادة الهييلت دى 2.38

0.728

مىافم

الخنايو دادا ال زهت ىيخو اجذا اللزار دادا
مجلظ ؤلادارة.
مجمىع غباراث البػد الاصتراجيجي

2.26

0.667

مىافم

املصدر 5ما ئغداد البا ثل بنام غاى مذزجاث بزنام SPSS19
ىبلا إلاا جام فذ الجدىٌ يدبل لنا د اإلاخيضؽ الحطابي إلاجميع اججاهاث دبزاد الػينت يٌ محير
البػد ؤلاض د د د د د ددت اجيجذ جام مطاىيا لد )2.26( :ىانحزاف مػيارا ( )0.667ىهي طما بئت ميابم ،دا د
ألاهددداف ؤلاضخ د د د د د د دزاجيجيت للمديزيت جيطؼ نديجت لخيازف الجهيد بل دصحاب اإلاصالح ىدغظام مجلظ
ؤلادارة ىجحلم طم د ددا التزاماث ؤلادارة بخؼبيلها نديجت الب ام ىالطياضاث الفػالت التي جخابؼ جؼبيم
هذه ألاهداف ئلى جانب بػ د د د د د د د د دداليت الدراضت الصحيحت لجم دديؼ اإلالت اث بذصيص الهييلت ىالخنايو
دادا اإلاديزيت ىالتي يليم مجلظ ؤلادارة شخصيا باإشزاف غليها.
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 .1.1وصف إحاباث أفراد الػيىت للمخغير الخابؼ.
الجدول ركم 5 11اججاهاث أفراد الػيىت إلاخصائيت املدروصت فيما ًخص الفضاد إلاداري واملالي.
املخىصط

الركم الػبارة

الاهدراف الاججاه
املػياري

1

ىجيد حػاى بػاٌ بل

مجلظ ؤلادارة ىدصحاب 2.33

0.792

مىافم

اإلاصالح يللا ما الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ
1

جيابز ناام الزكابت الدادليت فذ اليوالت يإدا ئلى سيادة 2.58

1.10

مىافم

بػاليت الحيهمت ىالحد ما الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ
1

ميابحت الفطاد يطخدعذ بالظزىرة جيابز اإلاطاملت 2.52

0.909

مىافم

ىاإلاحاضبت الصارمت
1

ئلتزام اإلاي فل بخؼبيم الليانل ىألانامت يطاهو فذ 2.52

0.909

مىافم

الحد ما الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ
1

جيبل اإلاػليماث اإلاتةمت ب يا دىرا ىفذ اليكذ 2.47

1.05

مىافم

اإلاناضب يطاهو فذ الخلليا ما الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ
1

كية ىئضخلتليت لجنت اإلازاجػت يطاهو فذ حػشيش 2.52

0.999

مىافم

الزكابت ىما زو الحد ما الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ
مجمىع غباراث الفضاد إلاداري واملالي

2.50

0.807

مىافم

املصدر 5ما ئغداد البا ثل بنام غاى مذزجاث بزنام SPSS19
يخطح ما دتٌ الجدىٌ د اججاهاث ألابزاد اإلاطخلصل بذصيص اإلاخغل الخابؼ "الفطاد ؤلادارا
ىاإلاالذ"وله د ددا جصب فذ تالح اإلايابلت دا اججاه ميابم ،ىعالخالذ با الػينت اإلادرىضت ولها ىاغيت بػياكب
الفطاد ؤلادرا ىاإلاالذ ىضلبياجو غاى اإلاديزيت ىعالخ د ددالذ يخفلي جميػهو غاى هدف الحد ما الفط د د دداد
ؤلادارا ىاإلاالذ ما دتٌ جؼبيم الليانل ىألانامت ىطزىرة ىجيد حػاى بل مجلظ ؤلادارة ىدصحاب
اإلاصالح ما دتٌ الزكابت ىاإلاطاملت ىاإلاحاضبت الصارمت.

« مجلت امللريسي للدراصاث الاكخصادًت واملاليت ،اإلاجلد ،3الػدد ،1خاص ،جانفي  »2019ص ص 285-258

879

كزعت مػمز

(مدي الالتزام بأبػاد الحىكمت للحدمً الفضاد الاداري واملالي)

.1.1اخخبار الفرطياث وغرض الىخائج.
.1.6.3مػامالث الارجباط لجميؼ مداور الدراصت.
الجدول ركم  511مػامتث الارجباغ بل اإلاخغل اث اإلاطخللت ىاإلاخغل الخابؼ
املخغيراث املضخللت

املخغير الخابؼ

مػامل الارجباط

البػدؤلاشزافذ

الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ

*0.416

البػد الزكابي

الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ

**0.866

البػد ألادتقذ

الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ

**0.850

بػد الاجصاٌ ى فظ الخياس

الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ

**0.58

بػد اإلاطاملت

الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ

**0.891

بػد ؤلابصاح ىال فابيت

الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ

**0.685

البػد الاضت اجيجذ

الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ

**0.789

الحيهمت

الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ

**0.877

املصدر 5ما ئغداد البا ثل بنام غاى مذزجاث بزنام SPSS19
ما دتٌ الجدىٌ جطح د هنان غتكت ارجباغ كييت بل دبػاد الحيهمت ىالفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ بليمت
( ،)**0.877هما بلغذ دهب كيمت ارجباغ **0.897بل بػد اإلاطاملت ىالفط د د د د د د د د دداد ؤلادارا ىاإلاالذ ىالتي
سادث ما كية الارجباغ بل اإلاخغل اإلاطخلا ىاإلاخغل الخابؼ ىهذ دالت غند مطخيً مػنييت  ،0.01هما دنها
غتكت ميجبت بمػجى ولما ساد جؼبي د د د د د د د د ددم ممارضاث الحيهمت بأبػادها ولما ساد الحد ما الفطاد ؤلادارا
ىاإلاالذ(غتكت ػزديت كييت).
 .1.1.1الفرطيت الرئيضيت والفرطياث الفرغيت5
بػد غزض ىجحليا مذخلف ئجاباث دبزاد غينت الدراضت يٌ اإلاحاىر التي جظمنها الاضخجيا  ،نليم
بادخبار الفزطياث غند مطخيً داللت .α ≥0.05
الفرطيت الرئيضيتً 5ىحد أثر مػىىي ألبػاد الحىكمت غلى ألاداء الخىظيمي غىد  α ≥1.11باملدًريت
الػمليت اجصاالث الجسائر -ألاغىاط-
فرطيت الػدم 5 H0ال ييجد دزز مػنيا ألبػاد الحيهمت غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند α ≥0.05
باإلاديزيت الػملد د د د دديت اجصاالث الجشاةز -ألاغياغ-
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الفرطيت البدًلت : H1ييجد دزز مػنيا ألبػاد الحيهمت غاى الفطاد ؤلادارا غند  α ≥0.05باإلاديزيت
الػمليت اجصاالث الجشاةز -ألاغياغ-
الفرطيت الفرغيت ألاولى5
فرطيت الػدم  5H0ال ييجد دزز مػنيا للبػد الاشزافذ غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند .α ≥0.05
الفرطيت البدًلت 5H1ييجد دزز مػنيا للبػد الاشزافذ غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند .α ≥0.05
الفرطيت الفرغيت الثاهيت5
فرطيت الػدم  5H0ال ييجد دززمػنيا للبػد الزكابي غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند .α ≥0.05
الفرطيت البدًلت : H1ييجد دزز مػنيا للبػد الزكابي غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند.α ≥0.05
الفرطيت الفرغيت الثالثت5
فرطيت الػدم  5H0ال ييجد دزز مػنيا للبػد ألادتقذ غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند .α ≥0.05
الفرطيت البدًلت : H1ييجد دزز مػنيا للبػد ألادتقذ غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند .α ≥0.05
الفرطيت الفرغيت الرابػت5
فرطيت الػدم  5H0ال ييجد دزز مػنيا لبػد الاجصاٌ ى فظ الخياس غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند
.α ≥0.05
الفرطيت البدًلت : H1ييجد دزز مػنيا لبػد الاجصاٌ ى فظ الخياس غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند
.α ≥0.05
الفرطيت الفرغيت الخامضت5
فرطيت الػدم : H0ال ييجد دزز مػنيا لبػد اإلاطاملت غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند .α ≥0.05
الفرطيت البدًلت : H1ييجد دزز مػنيا لبػد اإلاطاملت غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند .α ≥0.05
الفرطيت الفرغيت الضادصت5
فرطيت الػدم  5H0ال ييجد دزز مػنيا لبػد ؤلابصاح ىال فابيت غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند
.α ≥0.05
الفرطيت البدًلت : H1ييجد دزز مػنيا لبػد ؤلابصاح ىال فابيت غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند
.α ≥0.05
الفرطيت الفرغيت الضابػت5
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فرطيت الػدم  5H0ال ييجد دزز مػنيا للبػد الاضت اجيجذ غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند .α ≥0.05
الفرطيت البدًلت : H1ييجد دزز مػنيا للبػد الاضت اجيجذ غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند .α ≥0.05
 .1.1.1الاهددار الخطي املخػدد ملداور الدراصت.
للد جو اضخذدام نمي ج الانحدار الخؼي اإلاخػدد الدخبار الفزطياث بل اإلاخغل اث اإلاطخللت ىاإلاخغل
الخابؼ ،ىبيماياذ ضنػزطو ما دتٌ الجدىٌ الخالذ:
الجدول ركم511ادخبار بزطياث الدراضت.
مػاما

الليمت

مػاما

اإلاخغل الخابؼ

املخغيراث املضخللت

الانحدار

الا خماليت

الخحد

م . 1البػد الاشزافذ

الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ

-0.159

0.273

م. 2البػد الزكابي

الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ

0.482

0.003

م. 3البػد ألادتقذ

الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ

0.239

0.353

م. 4بػد الاجصاٌ ى فظ

الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ

-0.077

0.591

كيمت f

كيمت a

يد

الخياس
م. 5بػد اإلاطاملت

الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ

0.521

0.007

م. 6بػد ؤلابصاح ىال فابيت

الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ

0.274

0.006

م. 7البػد الاضت اجيجذ

الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ

-0.170

0.362

أبػاد الحىكمت

الفضاد إلاداري واملالي

1.111

1.412

14.114

1.111

املصدر 5ما ئغداد البا ثل بنام غاى مذزجاث بزنام SPSS19
ما دتٌ الجدىٌ دغته نطخنخ ما ياذ:
أ-

املػادلت الرئيضيت5
الفضاد إلاداري واملالي= ( 1.114 +1.11م( 1.131+ )1م(1.114 + )1م( 1.122 - )1م)1
(1.111+م(1.121+ )1م(1.121 - )1م.)2

ب-

باليضبت ملػامل الخددًد5
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يػخب مػاما الخحديد ملياضا لجيدة النمي ج يت دنو ولما اكت ب ما اليا د دٌ لً غاى جيدة
النمي ج ىالػىظ صحيح ،ىنت ظ فذ هذه الدراضت د مػاما الخحديد يطاىا ( )0.907مما يدٌ غاى
د دبػاد الحيهمددت حطاهو بما نطجخو ( )%90.7فذ الحد ما الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ باإلاديزيت الػمليت
اجصاالث الجشاةز لياليت ألاغياغ دما الباقذ ( )9.3%بل جؼ ئلى دبػاد دى دنامت ددزً لو جدرج طما
الدراضت.
هما ياهز فذ الجدىٌ جحليا جبايا اإلاػنييت الدخبار  Fيت بلغذ كيمخو اإلاحطيعت ( )39.229غند درجت
زيت ( )7بليمت ا خماليت ()0.000ىهذ دتغز ما مطخيً الداللت  ،0.05=αىهي ما يإهد اللية
الخفط د ددل يت لنمي ج الانحدار اإلاخػدد ما النا يت ؤلا صاةيت،ىهىذا يمىا الليٌ دنا اإلاخغل اث اإلاطخللت
جإزز غاى اإلاخغل الخابؼ ىالذا يمىا د ييي مػنيا،ىعالخالذ هنان غتكت بل دبػاد الحيهمت ىالفطاد
ؤلادارا ىاإلاالذ.
ج -باليضبت للفرطياث5
اخخبارالفرطيت الفرغيت ألاولى5
نت ظ د كيمت ( ،)sig=0.297>0.05ىعالخالذ نلبا الفزطيت الصفزيت  :H0ال ييجد دزز مػنيا للبػد
الاشزافذ غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند.α ≥0.05
اخخبار الفرطيت الفرغيت الثاهيت5
نت ظ د

كيمت (،)sig=0.003<0.05ىعالخالذ نزبع الفزطيت الصفزيت  H0ىنلبا الفزطيت

البديلتH1ييجد دزز مػنيا للبػد الزكابي غاى الفطاد ؤلادارا غند.α ≥0.05
اخخبار الفرطيت الفرغيت الثالثت5
نت ظ د كيمت ( ،)sig=0.353>0.05ىعالخالذ نلبا الفزطيت الصفزيت  :H0بت ييجد دزز مػنيا للبػد
ألادتقذ غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند .α ≥0.05
اخخبار الفرطيت الفرغيت الرابػت5
نت ظ د كيمت (،)sig= 0.591>0.05ىعالخالذ نلبا الفزطيت الصفزيت  :H0بت ييجد دزز مػنيا لبػد
الاجصاٌ ى فظ الخياس غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند .α ≥0.05
اخخبار الفرطيت الفرغيت الخامضت5
نت ظ د

كيمت (،)sig= 0.007<0.05ىعالخالذ نزبع الفزطيت الصفزيت  H0ىنلبا الفزطيت

البديلتH1ييجد دزز مػنيا لبػد اإلاطاملت غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند .α ≥0.05
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اخخبار الفرطيت الفرغيت الضادصت5
نت ظ د

كيمت (،)sig=0.006<0.05ىعالخالذ نزبع الفزطيت الصفزيت  H0ىنلبا الفزطيت

البديلتH1ييجد دزز مػنيا لبػد ؤلابصاح ىال فابيت غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند .α ≥0.05
اخخبار الفرطيت الفرغيت الضابػت5
نت ظ د كيمت ( ،)sig= 0.362>0.05ىعالخالذ نلبا الفزطيت الصفزيت  :H0بت ييجد دزز مػنيا للبػد
الاضت اجيجذ غاى الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ غند .α ≥0.05
ما دتٌ الػيدة للجدىٌ الدخبار الفزطيت الزةيطيت نجد د  ،sig=0.000ىعالخالذ يمىننا الحىو بصحت
الفزطيت الزةيطيت التي مفادها دنو ييجد دزز مػنيا ألبػاد الحيهمت غاى الفطاد ؤلادارا باإلاديزيت
الػمليت اجصاالث الجشاةز -ألاغياغ ،-ىهذا ما دهدجو الفزطياث الفزغيت الثانيت ىالخامطت ىالطادضت
ليجيد دزز مػن د د د د د د د د د دديا للبػد الزكابي ىبػد اإلاطاملت ىبػد ؤلابصاح ىال فابيت غاى الفطاد ؤلادارا
ىاإلاالذ باإلاديزيت الػمليت اجصاالث الجشاةز  -ألاغياغ.
-1الخاجمت5
للد دلصذ الدراضت اإلادرىضت غاى مطخيً اإلاديزيت الػمليت ئجصاالث الجشاةز  -ألاغياغ ئلى الػديد
ما النخاة ميضحت غاى النحي الخالذ :
 جحخيا اليوالت غاى نطبت هبل ة ما ألابزاد ىا اإلاإهتث الػلميت. جمخاس دداة الدراضت بثباث غاٌ. ىجيد غتكت ػزديت كييت بل دبػاد الحيهمت ىالفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ. ىجيد دزز مػنيا ألبػاد الحيهمت (البػد الزكابي -بػد اإلاطاملت -بػد ؤلابصاح ىال فابيت)غاى الفطادؤلادارا ىاإلاالذ.
ىعذلً نلت ح مجميغت ما الخيتياث جخمثا فذ:
 طزىرة حػميم اهخمام مإضطت اجصاالث الجشاةز بالحيهمت ى مذخلف دبػادها ،إلاا لها ما دىر هبل فذالحد ما الفطاد ؤلادارا ىاإلاالذ؛
طزىرة كيام شزهت اجصاالث الجشاةز باإبصاح الياما غا كياةمها اإلااليت بيا دكت ىشفابيت ؛ -الخيضؼ فذ الدراضت الحاليت بخيضيؼ مجخمؼ الدراضت.
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اإلااليت ىاإلاصزبيت بػنيا
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ملخص:
أكبح في الوقذ الطاهً جحقيق الخىييقت املؼقخسامت هقسل مٌلقوي جحقيققص ديقخلقازااث لق القس
هامي ققت ،أ مخقسم ققت اـ ققبي هلي ققاث م ققً ديى ققا او ي ققت الـ ققطلاث ٓ ق ه ققصا هػ ققاغ ال ققسل م ققً السضاػ ققت
حؼليٍ الووء ٓ ججاضي ضائسة في او يت الـقطلاث بـقيا ريطيقيقا الـقطس ه ػقٍ ،لدػقخفازة مى قا
في رػخذالق هػاليب البي رٓخيست ا هجحذ في ٓيليت او يت ؿطلات ا ديمخياظ  ،بالخالي مً أهم هخائج
السضاػققت رن الؼققط ضاء هجققات ؿققطلاث هققصر الققس

خجققاضي ضائققسة ا يققً فققي حققوزة او يت ققا  ،يققا ججققسض

إلاؿققاضة دققذن هققصر الخجققاضي املذخققاضة لاهققذ ل ققا هفققؽ أػققاليب حققوزة الحو يققت املٔخيققسة أمققا ٓققً الخوكققيت
املقسمت ح مالئم إلؿكاليت املسادلت ،ال اي ً للجعائط جحقي الخىييقت املؼقخسامت مقً دقال الـقطلاث
الٔائليت أ غير الٔائليت رال رشا جم او يت ا بـك ئا
الكلمات املفتاحية :او يت الـطلاث ؛ الخىييت املؼخسامت؛املؼاءلت الـفاييت؛ املؼؤ ليت
ثصنيف G30:JEL
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Abstract :
At the present time achieving sustainable development required aim to
achieve the economies of all countries, developing or developed, and
various mechanisms, including corporate governance on this basis, the aim
of the barge in highlighting the pilot experiences in corporate governance
in North Africa and the Middle East, to take advantage of the draw of the
methods adopted by and succeeded in the governance of their companies
the privilege, and therefore one of the most important results of the barge in
that the secret behind the success of these countries leading companies such
as Bioremediation lies in the quality of governance, it should be noted that
these tests, the selected have the same methods of quality of governance. As
for the recommendation made by the proper solution of the Problematique
of the intervention, the Algeria cannot achieve sustainable development
through family or non-family only if effective governance.
Keywords: Corporate governance; sustainable development; accountability
and transparency; the responsibility.
Jel Classification Codes: G30
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 .1ملدمة:
ظاز إلاهخيام دحو يت الـطلاث في الوقذ الطاهً ميا حٔ إلاقخلازاين املذخلين في القاهون
اخفقون ٓ

هٕ هػؽ آلالياث إلٓخياز الحو يت دالـطلاث ،ألح جىِيم جحساس املؼؤ لياث

دال يك الخىِيمي للـط ت في الٔساس مً الس

املخقسمت الىاميت دالخحساس أٓقاي إلاج ياضاث

الاقخلازات املاليت ب ا ،هديجت جفص ي الفؼاز إلازاضي املالي دخلك الـطلاث
في الجعائط ملا جم رٓخيس هِام رقخلاز الؼوس دال يترة الدؼٔيىاث الصي اقوم ٓ حصجيٕ
الٔوملت إلاقخلازات ،أكبح مفط ن ٓ ؿطلاث الس لت شاث الٌابٕ القاهووي الخاق أ الٔام أن
حؼع لليحايِت ٓ

مكاهت ا في الؼوس مٕ الخلسي لليىايؼت القويت ،مً دال او يت هصر

الـطلاث أ دليغت أدطى القواء ٓ الفؼاز املالي إلازاضي دواػٌت أزاة حوزة الخسقي الساد ي ميا
اجٔ املٔلوماث املاليت املحاػةيت املقسمت مً ًطل هصر الـطلاث صحيحت زقيقت  ،بالخالي هصا ما
اىٔ ؽ داإلاجاي ٓ حصي إلاػدثياضاث ػواء املحليت أ هحىةيت ابي ٓ الت ا الؼوقيت دئني
قسضت ا الخىايؼيت
مً ح ت أدطى ديا أن أغلب املؤػؼاث إلاقخلازات الٔيوميت دالجعائط جحخاج رل رٓخياز
ألياث الحو يت الجيسة ،الؼةب ؿكا ي العبائً املخٔاملين مٕ هصر الـطلاث مً مـك جفص ي
البير قطاًيت مً الخياً ٓىس ضغبت م في رهجاظ إلاحطاءاث إلازاضيت رهايت رل املحؼوبيت الوػاًت
البي حٔترن ًطيق م ،ليؽ هصر املؤػؼاث يحؼب د مىاخ إلاػدثياض إلازاضي الجعائطي دلفت ٓامت
غير مالئم ،رل حاهب جالٓب مِٔم هصر الـطلاث داملٔلوماث املاليت املحاػةيت ألج ا ملك للس لت هصا
ما ايخج ٓىص ٓسم هيان اقوس أصحاي امللالح اضجفاْ زضحت املذاًطة.
ٓ هصا هػاغ ػول هقوم في هصر السضاػت دخقسام بٔى الخجاضي الطائسة ًٓ ؿطلاث لاهذ
في ًطي إلاج ياض إلايالغ ،ديٓخيازها أػاليب الحو يت الجيسة أكبحذ ؿطلاث هاجحت اقخسى ب ا
داملقاضهت مٕ دقيت املىايؼين في الؼوس إلػخذالق ههم ًٓ مويون الحو يت مً جم الترقيت
الى ون دالـطلاث الجعائطيت الٔائليت غير الٔائلت جحقي هسل الخىييت إلاقخلازات املؼخسامت
.1.1إشكالية الدراصة.
دىاء ٓ ما ػب جبرظ مٔالم رؿكاليت هصر السضاػت مً دال ًطت الؼؤا الطئيس ي الخالي:
ما السض غ املؼخفازة مً الخجاضي الس ليت الطائسة في او يت الـطلاث الٔائليت غير الٔائليت؟
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.2.1فرضية الدراصة.
الؼط ضاء هجات هصر الـطلاث خجاضي ز ليت ضائسة هو حوزة او يت ا
.3.1أهداف الدراصة
ال سل مً رهجاظ السضاػت بـك أ دذدط محا لت إلاااًت أ ال داإلًاض املفاهيمي لحو يت الـطلاث ،
زاهيا دذهم الخجاضي الس ليت الطائسة في الحو يت الجيسة للـطلاث داكت الٔائليت مى ا ألح إلاػخفازة
مً هلياث البي رٓخيست ا لحو يت الـطلاث الٔائليت أ غير الٔائليت الجعائطيت مً جم جحقي الخىييت
إلاقخلازات املؼخسامت املىخِطة مً هصر الؼياػت بسا ًٓ ػياػت راطازاث املحط قاث
.4.1أهمية الدراصة البيئت جخذزط داألوـٌت إلاقخلازات جؤزط ٓلي ا ٓ هصا هػاغ ابي اكون الخذزير
راجااي الدس مً دل الخواي دين أبٔاز الخىييت املؼخسامت املخيثلت في البٔس إلاقخلازي  ،إلاحخياعي،
البيئي دحيث املقلوز دالبٔس إلاقخلازي جحقي الخىييت إلاقخلازات املؼخسامت ز ن رلحاس الوطض
دالبيئتً ًٓ ،طي الحو يت أ جطؿيس املواضز الةـطيت املازات املاليت دالـطلاث الٔائليت أ غير الٔائليت
مً مويون هصر الف طة جذحي أهييت هصر السضاػت أي محا لت رػخذالق ألياث او يت الـطلاث
الجيسة ،ألح رٓخيازها في الـطلاث الجعائطيت مٕ محا لت دىاء جوكياث حؼاهم في ت يئت هصر هديرة
ابي حؼخقب هصر هلياث ميا اؤزي رل هجاا ا
.5.1هيكل الدراصة:رػخجادت ملخٌلباث البحث ػول هقوم دخقؼيم مويوهص رل محوضيً اؼب ما
ا ي:
 مسد ٓام ًٓ او يت الـطلاث زضاػت ااالث ز ليت ضائسة في او يت الـطلاث دالـطس ه ػٍ ؿيا ريطيقيا .2مدخل عام عن حوكمة الشركات.
 .1.2مفهوم حوكمة الشركات.
اجخيٕ ال ثير مً البااثين ٓ أن او يت الـطلاث جطج ع ٓ رًاض حـطيعي،
جىِيمي،

ػلولي اقوم ٓ رزاضة الٔالقاث دين ملالح إلازاضة

املؼاهيين

مؤػس ي،

أصحاي امللالح

(املوُفين ،العبائً ،املوضزاً ،الحكومت ،املجخيٕ املح ي دلفت ٓامت)  ،شلك في ُ

حوز ملالح

مخٔسزة مخواضبت البي جيـذ ٓى ا كطآاث اي ً أن جويٕ ٓ الـط ت يطق جحؼين مؼخوياث أزائ ا
جسٓيم مط عها الخىايس ي هصا مً ح ت ،البحث ًٓ آلياث مىاػبت لخوحيص ضقادت ٓي الـط ت سا
آلياث الخويي دين مذخلف امللالح مً ح ت أدطى
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ججسض إلاؿاضة أاوا دذهص لم اخم إلاجفاس ٓ

جقسام جطحيت زقيقت داللغت الٔطبيت مللٌلح

 ،Corporate Governanceالسلي ٓ هصا القو هجس ل ا ٓسة حؼيياث مى ا او يت الـطلاث،
او يت املؤػؼاث  ،إلازاضة الطؿيسة ،إلازاضة الح ييت ،إلاحطاءاث الحا يت أما املطازل املقترت لص مً
قب مجيٕ اللغت الٔطبيت في حي وضيت ملط الٔطبيت هو او يت الـطلاث ،الجعائط دس ضها جؤيس
رػخذسام هصا امللٌلح رهايت رل ملٌلح او يت املؤػؼاث دحيث هجس اخم جسا ل يا د ررة مً
ًطل البااثين هلازاييين امل ىيين الجعائطيين (محيس اللالح يط م  ،9102 ،كفحت )372
 .2.2أهمية حوكمة الشركات.
هي ٓيليت هط ضيت لويان جحقي أهسال الـطلاث الػييا ما اخٔل دخفٔي ز ض الجئياث
الٔامت لليؼاهيين لالهٌالْ ديؼؤ ليات م ،اياات ز ضهم الطقااي ٓ أزاء مجلؽ إلازاضة املساطيين
الخىفيصاين في هصر الـطلاث ديا ا ف اياات اقوس أصحاي امللالح ،حؼخيس الحو يت أهييت ا مً
ردخلاكات ا دالجواهب الخاليت:
جحقي الحياز إلاػخقال لكايت الٔاملين في الـطلاث ديذخلف املؼخوياث الخىِيييت مٕ جقلي
هدٌاء رل أزوى قسض مي ً ،إلآخياز ٓ الووادٍ الوقائيت البي جيىٕ اس ر هدٌاء مً زم
جفازي جكاليف اس ث ا ،رهايت رل هيان إلاػخفازة مً هِم الطقادت السادليت مٕ الخذ س مً
اػخقالليت موهوٓيت ايازات املطاحٔين الخاضحيين ،هيان ٓسم جذزطهم دذي هغوي مً حاهب
مجلؽ رزاضة الـط ت أ أي أًطال زادليت أدطى
 .3.2مبادئ حوكمة الشركات.
او يت الـطلاث ٓباضة ًٓ مجيوٓت مً القوآس املبازئ البي جح م جوحص حؼيٌط ٓ
إلازاضة ديا ئوز دالفائسة ٓ حييٕ هًطال ،حؼدىس جلك املبازئ رل ججاضي الس هٓواء في مىِيت
الخٔا ن إلاقخلازي ""OCEDدال ػىت 2004املخيثلت في ما ا ي:
_ ضمان وجود أصاش إلطار فعال لحوكمة الشركات :ايث حٔي الحو يت ٓ هيان ؿفاييت
فاءة هػواس املاليت ديا اخواي مٕ ا م القاهون مٕ جحساس جوظيٕ اضح لليؼؤ لياث دين مذخلف
الج اث إلاؿطاييت الخىِيييت الخىفيصات
_ حلوق املضاهمين :اخٔين أن ا ف رًاض أػاليب مياضػت او يت الـطلاث اياات اقوس
املؼاهيين املخيثلت في ا جذمين ًطس حسجي املل يت رهخذاي أٓواء مجلؽ إلازاضة الحلو ٓ
هليب مً هضبات ،املـاض ت في الخلويذ دالجئياث الٔامت لليؼاهيين في هق أ جحوي مل يت
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الحلو ٓ مذخلف املٔلوماث الوط ضيت املخٔلقت ديـاي الـط ت في الوقذ املىاػب

بلفت مىخِيت
_ املعاملة املتكافئة للمضاهمين :دحيث اجب أن احل الجييٕ ٓ الحقوس هفؼ ا مٕ قسضت م
ٓ جحلي املٔلوماث
_ دور أصحاب املصالح في حوكمة الشركات :اجب أن اىٌوي رًاض او يت الـطلاث ٓ
رٓترال دحقوس أصحاي امللالح البي جم رقطاضها يقا للقاهون ،أن ئي أاوا ٓ حصجيٕ الخٔا ن
ديى م بين الـط ت مٕ جي يى م ٓ إلاًالْ ٓ املٔلوماث املٌلوبت
_ إلافصاح والشفافية :جويً او يت الـطلاث جحقي إلايلات السقي

في الوقذ املالئم

بـذن لايت املؼائ الخاكت دخذػيؽ الـط ت ،هصا دخويير مٔلوماث ًٓ الىخائج املاليت الدـغيليت
للـط ت ،أهسال الـط ت ،أٓواء مجلؽ إلازاضة ،الط اجب املعااا امليىوات ل باض املؼؤ لين ،هيال
ػياػاث او يت الـطلاث
_ مضؤوليات مجلط إلادارة :الدس أن اديح أػلوي مياضػت او يت الـطلاث إلاضؿازات
إلاػتراجيجيت لخوحيص الـطلاث ،يا اجب أن ا ف املخابٔت لدزاضة الخىفيصات مً قب مجلؽ إلازاضة
اويً مؼاءلت مجلؽ إلازاضة مً قب املؼاهيين
 .4.2كواعد حوكمة الشركات :ججيٕ او يت الـطلاث دين ٓسة قوآس اذحي ٓ ضأػ ا ما ا ي:
 الشفافية :دئني جقسام كوضة اضحت اقيقيت ًٓ ل ما احسر ديا اويً جحقي الثقتالنزاهت املوهوٓيت في رحطاءاث رزاضة الـط ت ،دحيث جؤمً هصر الخاكيت جوكي مٔلوماث
محاػةيت ريلااا ماليا غير مالي ،يا جكون املٔلوماث صحيحت اضحت لاملت رل ل هًطال
شاث املللحت
 املضؤولية :اقلس ب ا جويير هيك جىِيمي اضح احسز هقاي الؼلٌت املؼؤ ليت ،محاػبتاملؼؤ لين مخذصي القطاضاث ًٓ مؼؤ ليت م ججار الـط ت املؼاهيين
-

املضاءلة :هي قآسة جقض ي ديحاػبت مخذصي القطاضاث في الـط ت أ الصاً اىفص ن هٓيا

ًٓ هخائج قطاضات م أٓيال م ججار الـط ت املؼاهيين ،راجاز آليت لخحقيق ا
-

الوضوح :اقلس دص أن جدؼم القوائم الخقاضيط املاليت دالوهوت الـفاييت الٔسالت ًٓ

رٓسازها ،لخحقي شلك ٓ إلازاضة ًٓ ًطي لجىت الخسقي أن جخحطى الف م الٔام للقوائم
املاليت
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 إلاصتلاللية :هي أليت جقل أ جلغي جواضي امللالح دحيث جبسأ هصر آلاليت مً حـ ياملجالؽ حٔيين اللجان رل حٔيين مطاحٕ داضجي مؼخق

فء مؤه اقوم ديياضػت ٓيلص ديا

جقخويص الٔىاات هكو امل ىيت ،ليقسم جذ يسر أ ملازقخص دذن القوائم املاليت جيث دلسس
اقيقت املط ع املالي أزاء الـط ت
العدالة :حٔني هيان مٔاملت مدؼا يت لليؼاهيين لايت (ؿطيف غياي يير ظ ضحا )
 .5.2حوكمة الشركات العائلية.
ٓ الطغم مً أن الـطلاث الٔائليت ال جطجبٍ جقليساا ديدفاقاث الحو يت ألن أصحاب ا هم
مساط ها ،رال أهص قس زةذ دذن مـال الحو يت في جلك الـطلاث جيث ملسضا ضئيؼيا للقل يييا اخٔل
دجصي الاػدثياض هيان إلاػخسامت في حي ي املالك الحالي الخالي ،دحيث أ سث السضاػاث دذن مٔااير
الحو يت هيو جؤزي ديط ض الوقذ رل جحؼين إلاػخسامت هزاء املالي للـطلاث الٔائليت.
صلك الحو يت الطؿيسة للـطلاث الٔائليت اي ً إلاؿاضة ل ا في جحؼين ٓيليت رجذاش القطاض ٓ
مؼخوى إلازاضة الٔليا مٕ إلازاضة هيو لليذاًط املطجبٌت داالػدثياض جحؼين الطقادت السادليت
،داإلهايت رل يل أ ضح دين أز اض ميث ي املالك (مجلؽ إلازاضة) إلازاضة (الطئيؽ الخىفيصي غيرر
مً جىفيصاين) ،رل حاهب ظيازة القسضة ٓ حصي الٔاملين املسضبين إلااخفاَ ب م مٕ قبو أٓواء
مؼخقلين في مجلؽ إلازاضة مـاض ت م داليـاي في اللجان ،مً راجادياث او يت الـطلاث الٔائليت
صلك جيىح ا مٔااير أيو لخقييم هزاء لىِام مكايذة الخىفيصاين ،أاوا حؼاهم في مىح كوضة
أيو للـط ت دذٓين املؼدثيطيً ظيازة يطق الحلو ٓ ضأغ املا

الؼيولت حجم هػ م البي

اجطي الخٔام ٓلي ا مٕ رمكاهيت راجاز جىوْ أ ػٕ لألكو مً قب املؼاهيين املؼيٌطيً
في مجا مذاًط ٓسم او يت الـطلاث الٔائليت قس ايخج ٓى ا ٓسم الخواظن دين هيو ضبحيت
الـط ت ظيازة حجم هػطة ،أاوا إلاهخقا مً حي رل حي

دٌت الخاليت البي قس ايخج ٓى ا

هعآاث زادليت مٕ رهذفان في هوٓيت إلازاضة ،رهايت رل الحفاَ ٓ امل ىيت في أ هاْ مٔيىت ألن
الٔالقاث الصخليت قس جؤزط في القطاضاث املخٔلقت دالٔي  ،رل حاهب املحاداة ما اىجم ٓى ا مً هط ي
هيطاز املسضبين ظيازة اللطآاث الصخليت دين أٓواء املؼخوى هٓ مً إلازاضة ،بس ن أن هيس ي
اللطاْ دين هحيا

هقطان (جقطيط ألل ؼىسض ؿكولىيكول ،اللفحاث )09-07

 .6.2ميثاق حوكمة الشركات :املعمول واملأمول  :رن مجخيٕ هٓيا قس أدص املبازضة لوهٕ مس هت
الحو يت مٕ جوايط مج وزاث مؤػؼاث الف ط الٔي او املـاضيٕ الخاكت  ،CAREمٔ س ضؤػاء
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املؤػؼاث ،الاجحاز الجعائطي ملىخجي املـط باث  APABجم جٌويط املس هت دسٓم مً هيئت الخيوي
الس ليت  ،IFCاملىخسى الٔالمي لحو يت الـطلاث  GCGEاقوم مط ع املـط ٓاث الس ليت الخاكت االيا
دسٓم الخىفيص.
يا ئخبر رؤقاز املؤجيط الس لي او "الح م الطاؿس لليؤػؼاث دالجعائط في حوان " 2007الىواة
ه ل في دلوضة ي طة رٓساز ميثاس حعائطي للح م الطاؿس للـطلاث ،زاهيا حـ ي يطي ٓي لحو يت
الـطلاث مكون مً زياهيت أٓواء مً القٌاْ الخاق،

جلقذ هصر الف طة زٓيا مً الؼلٌاث

الحكوميت املخيثلت لوظاضة املؤػؼاث اللغيرة املخوػٌت  ،ظاضة املاليت ،

يا جم

ظاضة الٔس

إلاػدىاز بـك أػاس ي في كياغت هصا امليثاس ٓ مبازئ او يت الـطلاث املٔخيسة مً ًطل مىِيت
الخٔا ن الخىييت إلاقخلازات اللازضة دال ػىت 2004مٕ مطآاة دلوكيت الـطلاث الجعائطيت
ًٓ إلالتزام ديبازئ " ميثاس الح م الطاؿس لليؤػؼت " ئخبر جٌوعي غير ملعم مٕ رضجباًص
دسضحت الوعي ،أي اقوم ٓ هط ضة بٔث مبازئ للحو يت ٓ املؼخوى الساد ي للـط ت مٕ زٓي ا
رػخذسام ا  ،احخوي هصا امليثاس ٓ حعء أ

اوضح هػباي السائت لبر ظ مف وم الحو يت

أهييت الـطلاث الجعائطيت ،حعء زاوي ابرظ الٔالقاث دين الجئيت الٔامت مجلؽ إلازاضة.
يا ججسض إلاؿاضة دذن ميثاس الح م الطاؿس موحص بـك ٓام لليؤػؼاث اللغيرة املخوػٌت
ملكاهت هصا الىوْ مً املؤػؼاث مً ايث مؼاهيت ا في الىاجج الساد ي الخام داضج املحط قاث ،صلك
هصا امليثاس قسم ديويون مٔالجت مـال او يت الـطلاث مً ديى ا ظٓعٓت الثقت دين الـطلاث
املؤػؼاث امللطييت املوضزة لطأغ ما الـط ت ،أاوا الٌابٕ الٔائ ي للـطلاث أزط شلك ٓ إلاقسام
ٓ يخح ضأغ ما الـطلاث أمام املؼدثيطيً الخاضحيين ،رهايت رل جواضي امللالح دين املؼاهيين
إلادال دالواحباث الحقوس الخاكت دي ام م ميا يؼخوحب جىِيم هصر الٔالقت الػييا دين
املؼاهيين املؼيراً ،رل حاهب الٔي ٓ اياات اقوس هقليت مً املؼاهيين مٕ مـك جط ع
الؼلٌاث ميا يؼخسعي جوهيح املؼؤ لياث زاد الفطي الخىفيصي دوهٕ جىِيم هي ي لوبٍ
اللالاياث الخقؼيم السقي للوُائف ،داألدم الٔالقت الٔسائيت دين الـطلاث امللالح الجبائيت
(ػفير محيس قاش ي اوػف  ،9103 ،اللفحاث )003-001
باليؼبت للقيوز البي جواحص ضحا هٓيا في جٌبي الحو يت دالبيئت الجعائطيت ،جخيث في هقم
جيوي هوـٌت املىايؼت غير املـط ٓت رهايت رل جط يز املؤػؼاث ٓ هضبات قليرة هح

الىخائج
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الفوضيت مٕ رهيا ًطس الٔي الجساسة راخفاُ ا دٌطس الدؼيير غير الفٔالت (دً ؿير ػاضة دً
ٓبس الطايان هاضييان ،9102 ،اللفحاث )333-331
يا اي ً الآخياز ٓمي الٔىاكط الخاليت في حٔعيع الحو يت للـطلاث الجعائطيت:
الآخياز ٓ املؤهالث الخبراث في ادخياض أٓواء مجلؽ إلازاضة ،ايث جؤزي الخبرة املخذللت ز ضبير في جٌويط الـطلاث ٓ املؼخوى الٔالمي.
محا لت الآخياز ٓ الاػخقالليت في جكويً أٓواء مجلؽ إلازاضة ،ميا يؼآس في اجذاش قطاضاث جكونفي كالح املؤػؼت ،ز ن الآخباضاث الصخليت ،جحسز زضحت الاػخقالليت جبٔا لألهسال املؼٌطة.
-آخياز هِام للخسقي

املواظهاث لخٔعيع املحاػبت ًٓ املؼئوليت ،الخقييقم همين للـطلاث لألزاء

املالي إلازاضي ،مىٕ الخٔاضن املحخي في امللالح.
_الٔي ٓ جطػير زقايت إلايلات الخام الـفاييت ًٓ ًطي إلالتزام دئااير املحاػبت الس ليت
روـاء رزاضاث للٔالقاث مٕ املؼدثيطيً الٔالقاث مٕ أح عة إلآالم (دسض وي ٓيس ي ،9103 ،كفحت
)88
 .3دراصة حاالت دولية رائدة في حوكمة الشركات بالشرق ألاوصط وشمال إفريليا.
 .1.3ثجربة اململكة املتحدة .
حٔخبر امليل ت املخحسة مً أ

الس

الطائسة في جٌبي هِام او يت الـطلاث بؼةب حٔرر الٔساس

مً ؿطلات ا في ٓقس الثياهيىاث مً حطاء املـال املترجبت ًٓ ردفاء املٔلوماث البياهاث املاليت
دالحؼاداث القوائم املاليت املقسمت لليؼاهيين ما ئني ٓسم جٌبي او يت الـطلاث
لقس كسض جقطيط لازديري في ج اات 1992دئطيت اللجىت املاليت لحو يت الـطلاث املىةثقت ًٓ مجلؽ
الخقاضيط املاليت ػوس لىسن لأل ضاس املاليت  ،هو مً أهم الخقاضيط البي جىا لذ او يت الـطلاث في
امليل ت املخحسة الٔالم دلفت ٓامت يا لان احخوي ٓ

19دىسا جخيث في جوحي اث املياضػاث

الؼلييت لحو يت الـطلاث اذحي ٓ ضأػ ا:
_ ايبغي ٓ مجلؽ إلازاضة أن اجخيٕ ديهخِام احايّ دلفت زائيت ٓ الطقادت الكاملت الفٔالت دك
هواحي الـط ت مٕ مخابٔت أٓيا إلازاضة الخىفيصات
_ايبغي أن اكون ملجلؽ إلازاضة حس ال ضػييا اذم املؼائ املذللت لص إلجذاش القطاضاث ابي جقوم
إلازاضة دخقسام جوحي اث ضقادت للـط ت
_اجب أن اويً مجلؽ إلازاضة املحايِت ٓ
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_اقٕ ٓ ٓاج مجلؽ إلازاضة جقسام جقطيط اضح مخواظن دكايت حواهبص ًٓ هٕ الـط ت في الؼوس
_ ايبغي ٓ أٓواء مجلؽ إلازاضة أن اوضحوا مؼؤ ليات م ًٓ رٓساز الخقاضيط املاليت
_ اجب أن ال اخجا ظ ٓقوز دسمت املساطيً الخىفيصاين زالزت ػىواث ،رشا جم دالل شلك ايبغي أن
اكون ديوايقت املؼاهيين
_ اجب إلايلات مً هاايت املساطيً في جقطيطهم ًٓ مسى يآليت هِام الطقادت املٌب دالـط ت
_اجب ٓ مجلؽ إلازاضة أن اويً حوز لجىت الخسقي جخكون مً زالزت أٓواء ٓ هق مً
أٓواء مجلؽ إلازاضة غير الخىفيصاين مٕ هٕ هِام أػاس ي ل ا ادىا دوهوت ػلٌات م احبات م
_الدس مً حوز جقؼيم اضح مقبو م خوي لليؼؤ لياث في ضئاػت الـط ت ديا اويً جواظي القوى
الؼلٌت ،ابي ال اىفطز أاسهم دالؼلٌت في رجذاش القطاضاث
_ الدس أن اوم مجلؽ إلازاضة أٓواء جىفيصاً غير جىفيصاً بـك اويط جواظها في املؼؤ لياث
_ايبغي أن اكون لجىت جسقي دح م مؼخق

مؼيوْ في املؼائ ديػتراجيجيت الـط ت  ،صا داألزاء

املواضز ديا في شلك الخٔييىاث هػاػيت إلالتزام دئااير الؼلوك املنهي
_اجب أن اكون أٓواء لجىت الخسقي مؼخقلين ًٓ إلازاضة ،ال اكون ألٓواء اللجىت أي أٓيا أ
رضجباًاث أدطى جؤزط حوهطيا ٓ ًبئت أٓيال م الطقاديت
_أن اخم حٔييين أٓواء لجىت الخسقي ملسة مٔيىت دحيث ال جكون رٓازة حٔيى م جلقائيا
_اجب إلايلات الكام ًٓ ل ما اخقاهار هٓواء مً مكايذث صلك ضئيؽ مجلؽ إلازاضة
_ اجب ٓ

أٓواء مجلؽ إلازاضة إلاقطاض دذن هٓيا مؼخيطة جياؿيا مٕ زلي الحو يت الصي

املـخي ٓ
الحاحت رل الخلسي إلػاءة رػخذسام الحطيت داليؼبت لخحساس أحوض معااا أٓواء مجلؽ إلازاضة،
رهايت رل الحاحت رل هيان حوز ضقادت حيسة ٓ الدـغي مٕ الحاحت رل الفل دين الوُائف
هػاػيت لويان الطقادت إلاؿطال هيو مً دال لجىت جسقي

املبازئ هػاػيت البي جسٓم هصا

السلي املخيثلت في:
 الصراحة :اكون دخقسام مٔلوماث حؼاهم في ظيازة فاءة رقخلاز الؼوس ديا اسيٕ مجالؽإلازاضة رل رجذاش إلاحطاءاث الفٔالت  ،يديح لليؼاهيين غيرهم أن اخفحلوا الـط ت دسقت
 النزاهة(إلاصتلامة) :جكون الخقاضيط املاليت أمىيت جقسم كوضة مخواظهت ًٓ االت أٓيا الـط ت ،يا أن هعاهت الخقاضيط حٔخيس ٓ هعاهت الصاً اىجع ج ا ئطهوج ا
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 املضاءلة :مجالؽ إلازاضة مؼؤ لت أمام املؼاهيين اقٕ ٓ للي يا ٓبء جفٔيل ا ،دحيث أنمجالؽ إلازاضة في ااحت رل جحقي مً دال حوزة املٔلوماث البي اخم جقساي ا لليؼاهيين في اين
ئي املؼاهيون ٓ مياضػت مؼؤ ليات م يالك مؼاءلت مجلؽ إلازاضة
ل ً ججسض إلاؿاضة دذن الخقطيط لم القى قبوال في البساات مً ًطل الـطلاث دحجت أهص ايث رٓاقت
لٔيل ا رل غاات ػىت  ،1991ايث جم ججييٕ الخوكياث املقسمت مً لازديري املطاحٔاث الالاقت
لحو يت الـطلاث ُ ط الكوز املواس الصي أكبح مً مخٌلباث القيس في دوضكت ه ضاس املاليت دلىسن
الصي ٓس دال ػىت  2003دياخوائص أيو مياضػاث او يت الـطلاث ،يا كسض دال ػىت
2003جقطيطان لق Higges and Smith Reportsاخٔلقان دحو يت الـطلاث ز ض مجالؽ إلازاضة أهِيت
الطقادت السادليت اللجان الخابٔت ملجلؽ إلازاضة مٕ جقييم رزاضة املذاًط (دطاهيت نزة ،9102 ،
اللفحاث )27-21
 .2.3مجموعة نلل – ألاردن.
هي ٓباضة ًٓ ؿط ت أضزهيت جيخج مىخوحاث ملىٔت لالوضس اللخي ،هقيـت غير امليؼوحت،
اللحوم امللىٔت ،مقإً هملوهيوم ،الخطػاهت الجاهعة ،إلاػفىجي اللىاعي« /الفوم» ههاديب
البالػدي يت ،هز اث امل خةيت ،مواز الخغليف دحيث االيا جخكون أ رر مً 30ؿط ت يا حٔس مً
أ بر املجيوٓاث اللىآيت في الـطس ه ػٍ  ،هي ؿط ت شاث مل يت ٓائليت جوُف هحو ػخت آالل
شخم.
جول غؼان هق مىلب هائب ضئيؽ مجلؽ إلازاضة في مجيوٓت هق دال ٓام 1985بٔس 33ػىت
مً جذػيؽ الـط ت ٓ اس أديص ،في هفؽ الوقذ ًوضث الـط ت وـاً ا مً ٓطن البيٕ دالجيلت
لدـي بٔى املىخوحاث اللىآيت دحيث لاهذ أضأت ملاوٕ في االت حـغي  ،لصلك ضأى غؼان هق
ابي اي ً للـط ت أن جىيو جحايّ ٓ

حوزها الدس مً جذػيؽ ٓيلياث جذليم امل ام جٌويط

آلياث جحي املؼئوليت .لقس دسأ الٔي في ؿك «رزاضة الفطز الوااس» دئني شخم اخذص حييٕ
القطاضاث مٕ هيو الـط ت أكبح مً ؿبص املؼخحي أن يؼخيط هصا الىِام د فاءة ٓ ،هصا هػاغ
قام هق دفحم رٓساز املؼدىساث لكايت إلاحطاءاث ههِيت ألح جقسام دطهامج الالمط عيت لخىِيم
هوـٌت الصي جطأػص في غوون ديؼت ػىواث ،دحيث قام دفل

جفويى امل ام هٕ ه كال

الوُيفيت جذػيؽ الخسادير املٔيو ب ا ملؼاءلت املساطيً املوُفين ،هٕ دٌٍ الٔي

مؤؿطاث

هزاء هػاػيت بٌاقاث مخواظهت لخقييم هزاء  ،يا قام دخقييم الـط ت داملقاضهت مٕ الـطلاث هدطى
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الٔاملت في هفؽ املجا داملىٌقت ٓ املؼخوى الس لي ًٓ ،هديجت هصر إلاكالااث يـترك ل مً
املساط ن ،املوُفون ،الٔائلت في جحي املؼئوليت ميا اويً رػخسامت الـط ت
ملا قامذ الـط ت دوهٕ مٔااير للقياغ قياغ موقٔ ا داملقاضهت مٕ املياضػاث هيو في الٔالم
مجلؼا ً
ً
قويا اجيٕ دين أٓواء مً الٔائلت
لاهذ الىديجت رػخيطاض هيو هضبات لقس أػؼذ مجيوٓت هق
داضح ا مً الـط ت داضح ا مً جذللاث غير الجيلت الخلييٕ إلزدا ضؤيت حساسة ٓ
حغيير جف ير ٓي املساطيً  ،لجٔ أٓواء مجلؽ إلازاضة الؼخت اخيخٔون دذبرة اػٔت لخحفيزهم
ٓ الخف ير دسقت في ملالح الـط ت مً مىٌل التر يب املذخلٍ لليجلؽ اذسم ا يا حٔي لجىخان
جحذ رؿطال املجلؽ املخيثلت في لجىبي الخسقي

جٌويط إلازاضة هحوض اترأػ يا غؼان هق  ،دحيث

جخويً لجىت الخسقي مساط ؿؤ ن الـط ت ملطفي ( يساط مؼخق  )،الطئيؽ املالي لـط ت رقليييت
برى ،مط ان هق (ؿقي غؼان)  ،مساط املواضز الةـطيت مً ؿط ت مخٔسزة الجيؼياث ،أاس
املساطيً املؼخقلين
صلك اباؿط غؼان هق ٓيلص في لجىت جٌويط إلازاضة هحوض ،التزم املجلؽ داللوائح املوازي
كف هز اض البي جذػؼذ أزىاء جٌويط الـط ت لىيوشج الحو يت ب ا  ،ل ً يا أ س غؼان هق ضغم
جٌويط إلاحطاءاث هٕ مطاػيي ا في رًاض مؤػس ي ال دس مً البقاء ٓ رػخٔساز لخغييرها.لقس حٔطل
ً
غؼان هق ٓ ي طة زػخوض الٔائلت في مؤجيط ًٓ الـطلاث الٔائليت جٌلب مىص هٔص جىِييص ح سا
ً
بيرا قذ قسض دحوالي ػىت هلف ،ل ً ججسض إلاؿاضة لقس أزضك غؼان هق في ج اات املٌال دذن
إلاًاض املٔس بٔىاات هديجخص جكون أػاغ ضاسخ ل يك الـط ت املؤزي رل الحس مً اللطاْ الٔائ ي
املحخي  ،أاوا مً ججطبخص ر دـف دذن الخوقيذ مً الٔىاكط هػاػيت للىجات ،يا يؼآس في رٓساز
ً
قادوا ٓ ظمام هموض دالكام في الـط تٓ ،ىسما ال اكون
زػخوض الٔائلت ٓىسما اكون بير الٔائلت
هىاك أي مؤؿط للطآاث في هي
لقس جم هق مواز زػخوض الٔائلت مباؿطة رل الىِام هػاس ي للـطلاث القادوت البي حـغل ا
مجيوٓت هق  ،ميا أزى رل جوايس ٓيلياث الدـغي في الـطلاث الخابٔت ملجيوٓت هق  ،يح م زػخوض
مجيوٓت هق لايت ٓىاكط جسد الٔائلت في الٔي ديا في شلك :مً الصي ػيىوم رل املجلؽ؟ مً
املؼيوت لص دالٔي طئيؽ لص؟ املؤهالث الالظمت لليىاكب ييص؟ مً الصي ُ
ػيؼيح لص داالػخحواش
ٓ أ امخالك أػ م في الـط ت؟ امخياظاث أقاضي لليىاكب ييص؟ مً الصي ُ
ػيؼيح لص داالػخحواش
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ٓ أ امخالك أػ م في الـط ت؟ امخياظاث أقاضي السضحت ه ل في مقاد هوؼاي؟ يفيت رحطاء
الخقييم أليطاز الٔائلت؟ ػياػاث الخوُيف هحوض الخٔليم؟
جم جحساس ػياػاث الخوُيف دوهوت لالقوآس البي جح م يفيت زدو أيطاز الٔائلت رل
الـط ت ،مً ػيرأػ م يلعم ٓ أيطاز الٔائلت أن احللوا ٓ دبرة داضحيت ملسة ٓامين ٓ هق
قب الاهويام للـط ت ميا اىٔ ؽ داإلاجاي ٓ الـط ت املوُف يا جىا

البر جولو هيك

مل يت الـط ت جعء مً دٌت حٔاقب هحيا في رزاضة الـط ت الاػخسامت ،للحفاَ ٓ الرر ة
زاد الٔائلت اسز السػخوض دٌت أليطاز الٔائلت للبسء في رمخالك أػ م في الـطلاث الخابٔت ملجيوٓت
هق .
ضغم مجيوٓت هق غير ملعمت مً قب الحكومت ديـط دياهات ا املاليت  ،رال أج ا جقوم دخجييٕ جقطيط
ػىوي زاد ي جٌوعي افصح ًٓ مٔلوماث حـخي ٓ ٓسز الٔاملين مٔس حغيرهم

مؤؿطاث

مؼؤ ليت الـط ت إلاحخيآيت هٓيا إلاوؼاهيت في مؤػؼت الٔائلت ،يا حٔترل مجيوٓت هق دذهييت
جقسام سج احسز الـطلاء الحاليين املحخيلين مً أح هيان الحلو ٓ ؿطالاث اػتراجيجيت،
ججسض إلاؿاضة في هدير دذن هصا الخقطيط الؼىوي أزى ُيفخص ذزاة جواك جيخاظ دالـفاييت مٕ ؿطلاء
الـط ت .صلك جؤ س ؿط ت هق دذن مياضػاث الـفاييت حصدذ ٓاملين مخييزاً ميا أزى اؼب هائب
الطئيؽ رل هجات الـط ت ،رهايت رل الو الٔيا ٓ أحوضهم ديهلال ً يقا الػتراجيجيت الـط ت
يا اخٔطيون دوهوت ٓ ًطس الخقسم زاد الـط ت ،في ما اذم هيك الـط ت اقوم ٓ ديمكان
ألي شخم أن اطجقي املىاكب الٔليا ابي مىلب الطئيؽ الخىفيصي ضغم الـط ت شاث مل يت رزاضة
ٓائليت ،ألح الخوػٕ في مجا املواهب املخاات الحس مً الخوجط ما دين أقؼام الٔائلت املذخلفت ،يا
جوحس مىايٕ أدطى اؼب هائب الطئيؽ ألن هشخاق الصاً ايخاظ ن دالٌيوت اقومون دفحم
كااب الٔي دقسض ما اخٔطهون هم أهفؼ م للفحم في املقادالث الصخليت.
مً دبرجص الصخليت ييج م اطغبون في جذ يس يطق الترقي موحوزة ديغني حعء مً ًبئت زقايت
الـط ت ،في االت مجيوٓت هق جيؼب الـط ت قسضت ا ٓ حصي موُفين مخييزاً الااخفاَ ب م
مباؿطة رل مياضػاث او يت الـطلاث ب ا  ،الؼياػاث الخاكت ددصجيٕ جقسم املوُفين جبٔا لخجطبت
مجيوٓت هق يين جىفيص مياضػاث او يت الـطلاث أزى رل جحؼين ال فاءة السادليت حٔعيع الٔالقت
مٕ الٔيالء،ميا أزى ب صر الـط ت رل القيام داػدثياضاث السدو في ؿطالاث ،يا جطى دذن مياضػاث
او يت الـطلاث املحؼىت ب ا لوهٕ رًاض مؤػس ي لليياضػاث البي لم ج ً هِاميت في الؼاد  ،حوز
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مجلؽ قوي ،هوادٍ مواظيً ئالت هي ٓىاكط ضئيؼيت في هيوها املخوػٕ دحيث احؼٔذ مجيوٓت
هق مً أضأت ؿطلاث جابٔت ل ا دال ٓام 1985رل 30ؿط ت دال ػىت  ،2011اؼب هائب ضئيؽ
ً
الـط ت مؼخوى الىيو لم ا ً مي ىا دس ن مياضػاث او يت الـطلاث هيو .
داليؼبت للسض غ الطئيؼيت املؼخفازة مً هصر الخجطبت اي ً إلاؿاضة ل ا في ما ا ي:
_ئخيس هيو الـط ت ٓ الىووج مً مطالت «رزاضة الفطز الوااس» رل لوازض إلازاضة امل ىيت.
_الـفاييت ٓىلط ضئيس ي في دىاء الثقت ما دين أصحاي امللالح.
_او يت الـطلاث ٓيليت حؼخلعم جذٌيٌا ًوي همس التز ًاما مواضز.
_جىفيص أيو مياضػاث او يت الـطلاث يؼآس ٓ حصي الٔاملين املخييزاً الااخفاَ ب م.
 .3.3بوثيك اللابضة – لبنان.
جذػؼذ ؿط ت دوجيك لدوـاءاث اللبىاهيت( لٔائلت اووؽ) املخوػٌت الحجم دال ٓام1963
دحيث جيلك الٔائلت ب ا الت قسضها % 75ديىيا املؼاهيون آلادط ن الٔاملون  %15مؤػؼت
الخيوي الس ليت  ،% 10اؼب مٔلوماث ػىت 2011رل اين جلك اللحِت لان ال اعا مؤػؽ
الـط ت اقبى ٓ ظمام هموض ديىلب ضئيؽ مجلؽ إلازاضة ،ادىص هائب املساط الٔام يا جط ع الـط ت
دلوضة داكت ٓ قٌاْ الىفٍ الغاظ ،املطاي  ،رزاضة ميار اللطل ،مـط ٓاث البييت الخحخيت
دحوالي% 90مً راطازات ا،

حغٌي أاوا مجاالث مخٔسزة لالخلييم ال ىسػت املسهيت رهايت رل

هؿغا الٔامت روـاءاث املباوي  ،ججسض إلاؿاضة أاوا دذن دوجيك جوػٔذ في دلسان أدطى مً ديى ا
الجعائط قٌط إلاماضاث الٔطبيت املخحسة ،في الغالب لاهذ حٔي مٕ ؿطلاء مـتر ين ميا ػيح ل ا
دا دؼاي مٔطيت حساسة دبرة في مياضػاث أٓيا مذخلفت .دال الفترة ( )2007_2005ؿ سث
ً
الـط ت ً
ػطئا ئ ؼص العيازة في حجم راطازات ا البي رهخقلذ مً 24مليون ز الض رل 88مليون
هيوا
ز الض ،هديجت قسضة الـط ت ٓ ي م هػواس الس ليت صلك التزام ا دالجوزة.
لقس دؤذ الحو يت في دوجيك لفحم كاضم مً مؤػؼت الخيوي الس ليت ألج ا اؿترث الت
مً الـط ت ،يا قامذ دخحفيزها ٓ رٓخياز ليؽ يقٍ او يت الـطلاث د الجيسة ،

دىاء ٓ

جوكياث مؤػؼت الخيوي الس ليت ًلبذ دوجيك ددىفيص ٓسة أهواْ مً مياضػاث الحو يت لوػيلت
لعيازة رػخسامت الـط ت  ،يا أهايذ دوجيك مساطيً مؼخقلين لليجلؽ اؼيذ مً ٓيليت الخسقي
الساد ي مٕ جىفيص املبازئ الخوحي يت لـفاييت الخقاضيط املاليت ،هٕ رحطاءاث حساسة إلزاضة املواضز
ً
اقوقيا مٔط يا لالهويام ميا أزى رل
الةـطيت دال رٓازة هيكلت املجلؽ قطضث دوجيك رػخسٓاء
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مؼاهيت ضأاص في الخواي مٕ املياضػاث القاهوهيت في لبىان ز أدطى البي حٔي ب ا ،رل حاهب جوُيف
مساط مؼخق آدط محطض ملجلت اقخلازات م يت في الٔالم الٔطاي بؼةب مٔطيخص دالبلسان البي جخوػٕ
يي ا دوجيك البي حٔخبر مً هكو الطئيؼيت لليجلؽ  ،يا اهوم أاوا مؼئو ػاد دالبىك الس لي
ابي يؼاهم دذبرجص القييت في مجا ٓيليت الخسقي الساد ي البي لان اجطي جٌويطها في شلك الوقذ.
بالخواي مٕ جوكياث او يت الـطلاث جم ادخياض هؤالء املساطيً ألن دبرت م مً داضج اليـاي
الجوهطي لبوجيك ،بالخالي ػيقسمون ملؼدثيطح ا زقت رهاييت يا يؼآس ن في الخوػٕ داألػواس
الجساسة مً دال أيكاضهم الجساسة ًٓ ،هديجت هصا

يط ال يك املٔخيس للـطلاء املؼدثيطيً

هيان الاػخيطاضيت الاػخقطاض في ٓيليت كىٕ القطاض دالـط ت ،يا ػآس إلازاضة في جحلي املذاًط البي
جواحص الـط ت.
دال جقييم أحطجص مؤػؼت الخيوي الس ليت لـط ت دوجيك ،ر دـفذ دذن الٌبئت الؤيفت
لىِام الخسقي حٔخبر ٓام للقل لصلك دال ؿ ط ماضغ مً ػىت  2009قطضث دوجيك جذػيؽ قؼم
للخسقي الساد ي اويً لدزاضة الٔليا املجلؽ الخذ س مً حوزة الخقاضيط البي ادؼليوج ا ،يا ايىح
الـط ت قسضة جحليليت رهاييت حؼخغ دٌطيقت أػطْ جوُف ديط هت أ بر ٓىس مقاضهت ا داػخذسام
مسققين اػدـاضيين مً الخاضج .صلك اهوم الٔاملون في ؿط ت دوجيك رل يطي مً امل ىيين املطموقين
في مجا جقييم الٔيلياث البي اخم جىفيصها في رحطاء التزاماث املـط ْ الخٔاقسات ،ؿاضلوا في هٕ
جىفيص دٌٍ جسقي في مكاجب املوقٕ املكاجب امليساهيت ،ب صا أكبحوا مـاض ين وـٌاء في مطاقبت
جقييم املـط ٓاث في الخقطيط الصي اقسم رل املؼئولين الخىفيصاين ًٓ املـط ْ املـترك
ىديجت لصلك التزمذ لجىت رزاضة املـط ْ ددىفيص جوكياث الخسقي الساد ي ميا أزى رل حٔا ن
أيو في رًاض املـط ْ املـترك جحؼين الىخائج الى ائيت لليـط ْ ،يا اجطي القؼم آلان ٓيلياث
جسقي ز ضيت في يط ْ الـط ت املذخلفت ،يحؼً هِام الطقادت الصي ئخبر حعء ضئيس ي مً ٓيليت
الخسقي في ُائف الـط ت اليوميت لالخقطيط املالي ،جقييم املذع ن ،الدؼطيح ،حٔسا إلاحطاءاث
القياػيت ،الاجلا دين املكاجب امليساهيت الولاالث ،صلك دين الولاالث امل خب الطئيس ي.
لويان حوزة الخسقي الساد ي جم حٔيين مساط ش دلفيت ماليت ابي اؤ س دذن الىِام املحاػبي
اخواي مٕ ههِيت إلاحطاءاث الس ليت ،يا للف دخذػيؽ ؿفاييت الحؼاداث في أضحاء الـط ت .في
مجا رزاضة املواضز الةـطيت أزدلذ جحؼيىاث ٓ ٓيليت الخوُيف دياواض دبراء مخذللين للخويي
دين ااخياحاث الـط ت هشخاق الصاً اخيخٔون دامل اضاث املىاػبت ،في رًاض مٔالجت أزاء املوُفين
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قامذ الـط ت ً بٔيلياث جقييم لك موُف ديفطزر لدًالْ الصحيح ٓ قسضات م يا جم ضبٍ هصا
الٔىلط داألحط ،للحفاَ ٓ ضهاء الٔاملين ضجةذ دوجيك ً
يطكا للخقسم املنهي لدصجئ م ٓ جحؼين
ً
زادليا ً إلٌٓاء ٓاملي ا يطكت لخٔعيع قسضات م
قسضات م جىوئ ا ،يا حٔلً يطق للٔي الجساسة
امل ىيت
اي ً الخىويص صلك رل أن رحطاءاث او يت الـطلاث شجٔذ دوجيك ٓ إلاهدبار بـك داق
رل قويت الصحت الؼالمت ميا أزى رل حٔعيع الؼياػاث القائيت ديا يي ا جكويً قؼم مخذلم
لويان أضق مٔااير الصحت الؼالمت  ،رل ركاداث أق دال الٔي  ًٓ ،الىديجت الاِذ دوجيك
ً
ً
ً
اضجفآا
جذزيرا موآفا في رًاض املييزاث الىاحيت ًٓ الخٌواث البي اجذصث لدصجيٕ ضهاء الٔاملين مٕ
في اووض الىس اث ،ظيازة ٓسز الخسضيباث البي جيذ ،ههم مً شلك جحؼين إلاهخاحيت.
داليؼبت للسض غ الطئيؼيت املؼخفازة مً هصر الخجطبت جخيث في ما ا ي:
_ اي ً أن البح الالتزام دحو يت الـطلاث ػيلت قويت لجصي الخيوي .
_ اي ً لليساطيً املؼخقلين أن اجلبوا دبرة ٓاليت املؼخوى للـط ت .
_ جىفيص أيو مياضػاث او يت الـطلاث ئعظ مً الوُائف الطئيؼيت الخاليت :الخسقي

الطقادت،

رزاضة املواضز الةـطيت.
 .4.3بضكو مصر -مصر  :جذػؼذ ؿط ت بؼكو ملط دال ٓام 1957لخقسام مىخوحاث غصائيت ٓامت
شاث أػٔاض مىاػبت لٔامت الـٔب ،دال ٓام  2005جم ديٕ الت اا يت رل مجيوٓت مً
املؼدثيطيً قاموا دخغيير أػلوي إلازاضة لدصجيٕ ض ت الطيازات دسضحت أ بر في الـط ت الطاسخت ميا أزى
رل حغيير أػلوي ٓي الـط ت ،دال ػىت  2011أكبح للـط ت زالزت ملاوٕ برى في القاهطة
باإلػ ىسضيت جلسض مىخوحات ا رل أ رر مً 20ز لت في الـطس ه ػٍ ريطيقيا.
لقس جيذ دصخلت بؼكو ملط دالكام دال ٓام  2005دحيث دئذ اوالي % 60رل مجيوٓت
مً مؼدثيطي القٌاْ الخاق ،قام املؼاهيون الجسز دخويي إلازاضة دحيث حٔي الـط ت ٓ غطاض
ً
حلبو يطيقا شا دبرة في الٔي بـطلاث مخٔسزة الجيؼياث
أػاليب مـط ٓاث القٌاْ الخاق ،يا
ديجا الٔيلياث ،الدؼوي  ،جقىيت املٔلوماث ،املبئاث ،الخوظيٕ ،الخلساط

في مجا الؼعي

لدػخسامت ظيازة إلاهخاحيت داالػدثياض في القوى الٔاملت ضأغ املا  ،قامذ ؿط ت رزاضة إلاػدثياض
الخاق اقوزها كىس س إلاػدثياض املباؿط امللطي مٕ كىس س أ قال الجامٔت همطي يت ( طهك)،
البىك الخجاضي الس لي ؿطلاء آدطيً مً القٌاْ الخاق دالحلو ٓ % 61مً الـط ت ٓ ،ىسما
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جولذ رزاضة القٌاْ الخاق اجذصث قطاضاث ضئيؼيت ػطئت لخحؼين إلاهخاحيت كوضة الـط ت جم
جحساث املٔساث ٓ ،طهذ يطق الخقآس املب ط للخذلم مً الٔيالت العائسة ،أزد هِام للط اجب
يقا لألزاء يا جم هٕ أهِيت لخقىيت املٔلوماث ملخابٔت رالائياث الـط تٓ ،يلذ إلازاضة ٓ حغير
أػلوي جف ير الٔاملين مً ٓقليت القٌاْ الٔام رل أػلوي القٌاْ الخاق .يا أكبح ل مً املجلؽ
إلازاضة اىِط ن رل الٔاملين ديٓخباضهم أصحاي امللالح ههم في هجات الـط ت ٓ ،هصا هػاغ
جيذ رٓازة هيكلت الٔيالت مٕ جقسام الحوايع املىاػبت ل م ميا رؤ ؽ داإلاجاي ٓ إلاهخاحيت ،هصا
ما زيٕ ؿط ت بؼكو ملط اليوم رل كطل الم أٓ مً أضباا ا للٔاملين ،يا ججسض إلاؿاضة دالطغم
ً
ً
مجساا ألهص أزى رل
اػدثياضا
مً جكاليف رٓازة ال يكلت رال أن ظيازة ض اجب الٔاملين لان ٓباضة ًٓ
رضجفاْ أضبات الدـغي مىص جلك الفترة رل غاات ج اات ػىت 2011
دال ٓام  2008جول ٓاضل اقي مىلب ضئيؽ مجلؽ إلازاضة الطئيؽ الخىفيصي للـط ت،
ًلب مً الطئيؽ الدـغي ي الطئيؽ املالي إلاهويام رل مجلؽ إلازاضة ،رهايت رل مؼدثيطيً مً
البىوك كىازا إلاػدثياض الخاق يا أهال املساط ن السادليون دبرة مً قٌآاث مٔيىت رل
ً
ميا مىحص ً
جىوٓا مذخلفا مً الخبرة امل ىيت .أػؽ أاوا املجلؽ لجىت جسقي قامذ داإلؿطال
املجلؽ
ٓ ٓيلياث الخسقي الساد ي الخاضجي ،يا ًالبذ اللجىت الـط ت دذن ججسز ّ املسق في ل ٓام
أزىاء احخياْ املؼاهيين الؼىوي ،أن حؼيح ٓيليت الخسقي الساد ي للـط ت دذن جقيم أزاءها جحؼً
املجاالث البي جبس هط ضيت ليؽ يقٍ مجطز حٔيين مسققين داضحيين لاللتزام داللوائح
لقس ديذ بؼكو ملط الثقت في الـط ت دادخياض املؼدثيطيً الطئيؼيين ليلبحوا أٓواء في
املجلؽ ،ب صا أزدلذ املؼدثيطيً في لايت الحاالث ال برى للىٕ القطاض يا ًيذن جٌويط هِام
املؼاءلت املؼاهيين دذن الـط ت جخحطك في إلاججار الصحيح ابي رن جم ضخ مبلغ بير في رٓازة
ال يكلت مً الىاايت الدـغيليت ُ التر يز ٓ ظيازة إلاهخاج مٕ جحؼين هوامف الطبح راخفاَ
مؼدثيط املؤػؼاث دذػ ي م ميا اس ٓ زقت املؼدثيطيً في الخغيراث.
داليؼبت للسض غ الطئيؼيت املؼخفازة مً هصر الخجطبت جخيث في ما ا ي:
_إلاػدثياض في او يت الـطلاث ابني الثقت يطيٕ مً قييت املؼاهيين.
_ إلاػدثياض في الٔاملين ديٓخباضهم أصحاي املللحت ه بر يؼاهم في قييت أضبات الـط ت.
_ حصجيٕ ض ت الطيازات الىيو دالخواظن الصحيح دين الخىفيصاين في املجلؽ احؼً مً أزاء الـط ت.
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 .5.3ثجربة أن س ي أ  -رويبة – الجسائر.
جذػؼذ هصر الـط ت الٔائليت في الجعائط دال ٓام 1966لخلييٕ هغصات املىخوحاث العضآيت،
لخيؼير هيوها قطضث الـط ت أن جسد ً ؿطيكا في املل يت مً دين ؿط ي إلاػدثياض _ ًلب الـطيك
مً أن س ي أ  -ض يبت حغيير أػلوي الحو يت في الـط ت _ لاهذ هديجت هصا حغيير ظيازة إلاػخقطاض الىيو
في الـط ت ميا ٓاز دالىفٕ ٓ أن س ي أ_ض يبت املؼدثيط مٔا
ٓيلذ أن س ي أ  -ض يبت في جلييٕ املىخوحاث الغصائيت العضآيت دال يترة الؼبٔييياث مً
القطن املاض ي  ،في ُ الىِام إلاقخلازي إلاؿترالي لاهذ جخسد الحكومت في قطاضاث الـط ت
ً
بٔيسا ًٓ الـفاييت  ،دحلو الثياهييياث جطادذ القيوز
الاػدثياضيت يا لان أػلوي إلازاضة
إلاقخلازات رل اس ما اللذ الـط ت ٓ موايقت للخوػٕ ل ً الس لت اكلذ قيوزها ٓ ًاقت
حـغي مٔساث الـط ت .دال الدؼٔييياث احص الجي الثاوي مً الٔائلت الخحسي الطئيس ي الصي
اواحص الٔساس مً الـطلاث الٔائليت ،رشا لم جخوػٕ الـط ت ػيخفوس حجم الٔائلت ًٓ الـط ت أزضك
الطئيؽ الخىفيصي دذهص ػول جكون هىاك ااحت لخيوي الىيو املىاػب ،مً ح ت أدطى مً املؼخحي
ً
مطجفٔا للغاات ،لصلك رجذص قط ًاضا
أن يؼع للحلو ٓ جيوي ملطفي ألن مٔس الساً دالـط ت لان

ً
شجآا دذن اسد ؿط ت داكت مً داضج الٔائلت يا اقخىٕ أيطاز الٔائلت في الى اات دذن هصر الخٌوة
ً
رقخلازاا للىيو
هي الادخياض الوايس املجسي
في مجا قسضة الـفاييت ٓ حصي إلاػدثياضاث الاّ ػليم ٓثياوي ٓىس جوليص مىلب
الطئيؽ الخىفيصي في أن س ي أ  -ض يبت ٓام  ،1999دذهص هديجت إلؤسام حوز قوآس رضؿازات اضحت
حٔوز رل جاضير جذػيؽ الـط ت يين املياضػاث املحاػةيت ب ا ال جخف مٕ املياضػاث هيو ز ًليا ،يا
لاهذ ديئت الؼياػاث الحكوميت الوطائب الباهِت ػةبا في ٓسم إلايلات الخام ًٓ مٔلومات ا
ً
مخحيؼا لسيٕ الـط ت للخىايؽ ٓ املؼخوى الس لي أزضك دذهص لخحقي
املاليت ،ديا أن ٓثياوي لان
أهسال الٔي الدس مً الوهٕ في املقسمت جذ يس الجوزة حؼويت الٔيلياث مٕ ش ي الٔالقت الـفاييت
ً
ً
جىفيصاا اللذ الـط ت ٓ جطديم
ضئيؼيا
مٕ املؼاهيين ،دحيث في الوقذ الصي أكبح ييص ٓثياوي
لخلييٕ بيٕ مىخوحاث املطًباث يا اايِذ الٔائلت ٓ الـط ت الطئيؼيت ،الفطْ الجساس هفص
أػلوي إلازاضة الصي اقوم ٓ الـفاييت الخامت ما دين الٔائلت الٔاملين كىازا إلاػدثياض البىوك
أصحاي امللالح ،ل ً هديجت لؼلٌت الس لت لاهذ الـط ت حٔي دذػلوي اقوزر الٔطن دس ن
رػخجادت للؼوس ،في هفؽ الوقذ لان حجم الٔائلت ا بر ٓ الـط ت أن ججس ًطي للخوػٕ املطبح
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ٓ هصا هػاغ زضغ ٓثياوي ؿبكاث الخوظيٕ أٓاز جيـيٌ ا هِم دٍ إلاهخاج أزد دطامج
جسضيب للٔاملين ،دحيث لاهذ جلك الخٌواث الظمت للحلو ٓ ضأغ ما ايو جوػٕ الـط ت ،في
الٔام ه لان هِام الٔيلياث الجساس كٔب الخىفيص ل ً في املقاد القذ الـط ت ظيازة في املبئاث
قسضها  %50بؼةب جحؼً هزاء
ً
ً
يا هٕ ٓثياوي ً
حيئا
مىِيا للخواك املفخوت السائم مٕ املؼاهيين رهايت رل جسدل م
رًاضا
دلوضة مباؿطة في القطاضاث الطئيؼيت أ جبليغ م ب ا ٓ هق  ،بس ن هصا الخواك املىِم ضبيا لم
ا ً داػخٌآخص الحلو ٓ جذايس لايت املؼاهيين في املوايقت ٓ ضؤيت الـط ت الجساسة ميا أزى
في الى اات رل هجات الـط ت الحالي .ججسض إلاؿاضة صلك دذن رهجاظ الخقطيط الؼىوي لص أهييت في الخواك
مٕ املؼاهيين السلي مىص ٓام 2003دسأث ؿط ت أن س ي أ  -ض يبت في وـط جقطيط ػىوي يؼيح
دالخواك الواضح الفٔا ما دين املؼاهيين الٔاملين املؼدثيطيً الٔائلت ،لم ئس املؼاهيون_ مً
الٔائلت في الغالب_ دحاحت لالػخفؼاض ًٓ هضبات الخؼائط أ ما جقوم الـط ت دص ألن ل ش يء جم
وـطر دالخقطيط الؼىوي
لدصجيٕ جحي املؼؤ ليت دالـط ت جحي ضئيؽ ل رزاضة املؼئوليت ًٓ رزاضجص في الخقطيط
ً
ً
جىفيصاا لكايت
ملخلا
الؼىوي ،يا جويً هصا هدير أقؼام دؼوي الخيوي البيئت رل حاهب
هقؼام خبص الطئيؽ الخىفيصي ،في دساات ل ٓام لان اقوم الطئيؽ الخىفيصي ديٓساز ضؤيخص للٔام
الخالي مٕ جوحيص الخٌاي لليسضاء املؼاهيين ،في ؿك هِطة ؿاملت ل يفيت ضؤيخص ألػلوي الدـغي في
الـط ت دالٔام القازم ٓ

املؼخوياث الاػتراجيجيت الخىِيييت الدـغيليت  ،باليؼبت لليبئاث

هػ م الاججار الاػتراجيجي لاهذ جخويً الوزيقت جقييم لخوقٔاث الٔام الؼاد في مقاد الىخائج
الواقٔيت.
في شلك الوقذ لاهذ أن س ي أ  -ض يبت مً دين الـطلاث املحليت القليلت في الجعائط البي جلسض
ً
ً
ػىويا ،اخويً دٌت الـط ت الخوػٔيت ضؤيت ا أضقام أضباا ا دؼائطها مؤؿطاث هزاء
جقطيطا
الطئيؼيت  ،ميا حٔ الـط ت دلوضة يطيسة في هصر الؼوس بذٌى ػادقت ملىايؼي ا أن جحِى دثقت
املؼدثيطيً ججخصي اػدثياضاث حساسة مً دال كىس س إلاػدثياض الخاق إلاقليمي املٔط ل داػم
(ريطيقيا رهفؼذ) ،دحيث اؼب ػليم ٓثياوي الطئيؽ الخىفيصي لـط ت أن س ي أ ض يبت لم ا ً
داػخٌآت م رزاضة الىيو الؼطيٕ لوال جىفيص ػياػت الحو يت الطؿيسة للـطلاث
،البي جقوم ٓ الـفاييت اػتراجيجيت الخواك املىِم مٕ مذخلف أصحاي امللالح ديا يي م الٔائلت،
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السلي ٓ شلك ٓىسما اػدثيط كىس س الاػدثياض الخاق دال ٓام ً2005لب حغييراث حؼييت في
او يت الـط ت ذػلوي لحياات أموالص ،لاهذ الىديجت حغييراث مطبحت لجييٕ هًطال ألن
الخٔساالث الالظمت للحو يت مىحذ( ريطيقيا رهفؼذ) زقت أ بر في رػدثياضر  ،يا ّ
اؼيذ أن س ي أ -
ض يبت مً هيكل ا الساد ي ظازث زقت ا ػٔذ ضأغ مال ا ٓازث ظيازة هيو الـط ت دالىفٕ ٓ ل مً
(ريطيقيا رهفؼذ) أن س ي أ  -ض يبت.
في مجا حؼويت الخالياث دذن س ي أ_ ض يبت لم جخم مٔالجت غالبيت دالياث الٔائلت يا ايبغي
في رحخيآاث املجلؽ د لاهذ قس هٔذ رحطاءاث للحس مً اللطآاث دخوزي الوهٕ ،في االت
الادخالل ٓ قويت ما يسج الطئيؽ الخىفيصي القويت الح اكون في الخٌاي الطػمي،لقس أزث
هصر الخٌوة الةؼيٌت رل ا مـكلت مً املـ الث الـائٔت في الٔساس مً الـطلاث (ػواء الٔائليت أ
غيرها) دئني الادخالل في ح ت الىِط مٕ مط ض الوقذ اؤزي رل الادخالل في جص ط قائٕ ما اسر
دالفٔ .
ٓىسما رهوم ٓثياوي رل الـط ت الٔائليت أزضك بؼطٓت أن هيو الٔائلت ججا ظ في ػطٓخص هيو
الـط ت ،ايث قسض حوز اوالي ً 45
يطزا مً أيطاز الٔائلت ،في غوون ػخت ػىواث أدطى لان مً
املخوقٕ أن اعيس الٔسز رل أ رر مً ً 65
يطزا  ،لصلك لان دحاحت ألن اف ط في ًطس حساسة لجصي ضأغ

ما رل الـط ت مٕ املحايِت ٓ ز ض الٔائلت قسضت ا ٓ املـاض ت في أن س ي أ – ض يبت ،باملقاد لو
الوهٕ ُ ٓ االص ألزث ااحت الٔائلت املاليت رل جويي دىاس الـط ت ،لصلك لاهذ املطالت الخاليت
مً رػتراجيجيت الـط ت ٓطن بؼوس ه ضاس املاليت مً  20رل % 25مً ضأغ مال ا للخسا ،ل ً في
هفؽ الوقذ لسدو ػوس ه ضاس املاليت اجب ٓ الـط ت أن جخييز دثقت الؼوس ،ميا ػآس الـط ت
ٓ ر دؼاي زقت الؼوس الخٔساالث الجساسة ٓ الحو يت داألدم في مجا الـفاييت ،رهايت رل
الخواك الىقاؾ املخواك ما دين أيطاز الٔائلت مً أح مٔطيت أيطاز الٔائلت دذزاض قطاضاث الـط ت
ً
شخلا مً
ه ل ا جذزير ٓ دٌٌ م دالبقاء في الـط ت أ الخط ج مى ا ،للف الطئيؽ الخىفيصي
الٔائلت -ايت ً املحاماة -ديطاحٔت جيؼي لايت القطاضاث الطئيؼيت الخٌٍ الاػتراجيجيت مٕ دقيت
أيطاز الٔائلت رهايت رل وـط املٔلوماث هدطى املخٔلقت ب صر الٔيليت
داليؼبت للسض غ الطئيؼيت املؼخفازة مً هصر الخجطبت جخيث في ما ا ي:
_جلٔب الـفاييت ز ًضا ً
بيرا في حصي ضأغ املا
_الخواك املىِم مٕ أيطاز الٔائلت مً الٔوام الطئيؼيت في هجات الـطلاث الٔائليت.
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_يؼآس جٌبي أيو مياضػاث او يت الـطلاث في ا كطآاث هحيا املحخيلت في الٔائلت( .مط ع
املـط ٓاث الس ليت الخاكت ( ،9100 ،)CIPEاللفحاث )63-9
 1الخاثمة
ٓ هوء الخجاضي الؼادقت اذحي ٓ ضأغ أهسال الحو يت محاضبت الفؼاز ،إلٓخياز هِام
ئا لحو يت الـطلاث الجيسة دذي ؿط ت م يا لان هوٓ ا الدس أن اكون هيكل ا الخىِيمي اخواي مٕ
جحقي ههسال ،رهايت رل محا لت رٓخياز هيٍ للدؼيير اقوم ٓ

املـاض ت مً دال جوظيٕ

املؼؤ لياث مٕ مطآاة اقوس أصحاي امللالح لاملؼاهيين الٔاملين البىوك العبائً ،رل حاهب
هط ضة الحطق ٓ حٔعيع الـفاييت دك

ُائف الـط ت

صا مطاقبت جقييم الىخائج املحققت

داملقاضهت مٕ مكان مخوقٕ في رًاض جسقي زاد ي زقي ب سل جحقي هزاء الجيس هيو دذي ؿط ت
دلفت ٓامت  ،في الجعائط دلفت داكت ألح جفٔي حوزة او يت الـطلاث بـطلات ا الدس مً رحباض
الـطلاث ٓ أن اخويً هيكل ا الخىِيمي قؼم لحو يت الـطلاث الجيسة الطؿيسة احِى دىفؽ
رهخيام هقؼام هدطى قؼم املواضز الةـطيت الدؼوي

املاليت املحاػبت  ،اخ ف ب صا الس ض لجان

هيئاث حؼير حىب رل حىب مٕ حٔعيع زقايت الحو يت في مىاخ إلاػدثياض الجعائطي مً دال ٓقس
مؤجيطاث ملخقياث هس اث ،ل ً ججسض إلاؿاضة لً اخحق هصا رال ديٓازة ج ييف مٔااير ميثاس الح م
الطاؿس الجعائطي اؼب مٔااير او يت الـطلاث الس ليت الٔامليت
.5املراجع املعتمدة:
-1دسض وي ٓيس ي ( )9103او يت الـطلاث مٌبوْ ديساغوجي لليت الٔلوم إلاقخلازات الٔلوم
الخجاضيت ٓلوم الدؼيير  ،حامٔت محيس دوهيال ،،
-9دطاهيت نزة ( )9102ز ض الخسقي الساد ي في جفٔي او يت الـطلاث_ زضاػت االت مؤػؼت
املحطلاث(رايو) الخط ي دوالات قؼىٌيىت_ ضػالت ماحؼخير ماحؼخير في ٓلوم الدؼيير
جذلم رزاضة ماليت حام قؼىٌيىت  :قؼم ٓلوم الدؼيير ،لليت الٔلوم الاقخلازات
الخجاضيت ٓلوم الدؼيير،
-2دً ؿير ػاضة دً ٓبس الطايان هاضييان ()9102

اقٕ الحكومت في ديئت هٓيا الجعائطيت في ُ

املؼخجساث الحاليت  93- 96هوييبر ملخقى ز لي او آلياث او يت املؤػؼاث مخٌلباث
جحقي الخىييت املؼخسامت ضقلت :لليت الٔلوم إلاقخلازات الخجاضيت ٓلوم الدؼيير ،
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-1جقطيط ألل ؼىسض ؿكولىيكول (دال جاضير) مً ؿطلاث مؼخسامت رل رقخلازاث مؼخسامت_ او يت
الـطلاث ذزاة جىيويت _  www.cipe-arabia.org ،)CIPE( :مط ع املـط ٓاث الس ليت
الخاكت

-6ػفير محيس قاش ي اوػف ( )9103محاهطاث في او يت الـطلاث  ،مٌبوْ ديساغوجي،
البويطة :لليت الٔلوم إلاقخلازات الٔلوم الخجاضيت ٓلوم الدؼيير ،

-3ؿطيف غياي يير ظ ضحا (دال جاضير) او يت الـطلاث أزاة لطيٕ مؼخوى إلايلات مكايحت
الفؼاز أزطها ٓ فاءة الؼوس املالي جاضير الاػترزاز 96ػةخيبر ،9108مً WWW
.GOOGLE. AE
-7محيس اللالح يط م ( )9102أزط جٌبي او يت املؤػؼاث ٓ جىايؼيت ا زضاػت ميساهيت لٔيىت
مً املؤػؼاث الٔيوميت إلاقخلازات دوالات ػ ي سة  ،املجلس الثاوي ٓـط ،الٔسز الثالث

املجلت هضزهيت في رزاضة هٓيا ،
-8مط ع املـط ٓاث الس ليت الخاكت ( )9100( )CIPEجقطيط حصجيٕ او يت الـطلاث في الـطس
ه ػٍ ؿيا ريطيقيا :ججاضي الو  :املىخسى الٔالمي لحو يت الـطلاث
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:ملخص
 مم ددا دددٌ مل ددم ؤ مة ددة امل ددوازد،تعتم ددد املاطظ ددا الت ددؼلى ثاملتوط ددلة مل ددم هياؿ ددة الة ددد العامل ددة
، داز،  لىنها ال تصاٌ تعاوي مً طوء التدىم في املوازد البشدسية سظدبه ةمىدة ةطدس ملدم،البشسية ؿيها
 ف ددي ددري الدزاط ددة ط ددوؾ هد دداثٌ كة دداض تإ لى ددا مل ددم تل دددا وش ددا. ثالت ددض تـو ددأ تودة ددف ؤؿ دساد ةط ددس

.املاطظا التؼلى ثاملتوطلة في الجصائس
.املوازد البشسية، التودةف،  املاطظا التؼلى ث املتوطلة: الكلمات املفحاحية
G20.P30:JEL ثصييف

Abstract:
Small and medium enterprises depend on the intensity of hand
working , which shows the importance of human resources in them, but
they still suffer from mis marketing of the human resource because of the
family dominance over the management, which prefers the family
members employments . In this study we will try to measure its impact on
the progress of Small and medium enterprises activity in Algeria..
Keywords: SMEs, Employment, Human Resources
Jel Classification Codes: G20,P30
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مسشثقي مسشثقي

(أثز الحىكمة على ثعىر وشاط املؤسسات العائلية في الجشائز)

 .1مقدمة:
تظةلس العائلة ملم  (AMMAR SELAM,, 1985, p. 28) % 90مً املاطظا

التؼلى

ثاملتوطلة الجصائسية ثمعظم ري املاطظا ال تجاثش مدد العماٌ ؿيها  10مماٌ اي ماطظا
متؼس ؤث خسؿةه ,هما تعتمد العائلة ملم تودةف الاكازب بدىم ةثلوية ثبدىم اليلة الا ان را
التودةف كد يون له الا س الظلبض ملم تلوز وشا املاطظة ثمً ىا مىً ان هلسح ،شيالةة
التالةه :
هةف ا س التودةف العائلي ملم تلوز وشا املاطظا التؼلىي ثاملتوطله في الجصائس؟
ثللوصوٌ لإلحابة ملم ري ،شيالةة طوؾ هتلسق الم العىاصس التإلةه:


حىكمة املؤسسات الصغيرة واملحىسعة



اسس عملية الحىظيف في املؤسسات الصغيرة واملحىسعة الجشائزية



هظزة املسير والعائلة ثجاه العمال



اكخشاف الزوابغ بين اسس جسيير اليشاط والعىاصز ألاخزي



اخحبار فزضية ثبعية املؤسسة وضعف ثعىرها

-1

حىكمة املؤسسات الصغيرة واملحىسعة:

توطع تلبةم الحوهمة في املةدان الاكتتادي ثبسثش طماتها في وأ كلاع ،خاصة ثؤن دثز ا ؤدهس
ؤ مةة هبلى في التىمةة الاكتتاد ة ،ذ ه برلً بلم توطعها ثتلبةلها ملم املاطظا

التؼلى

ثاملتوطلة ,هظسا للدثز الاكتتادي املهم ثالىبلى الري تلوا به املاطظا التؼلى ثاملتوطلة ،مما
احبى املختتلن بمداثلة بطلا مـا ةم الحوهمة ملم را الىوع مً املاطظا الري يعسؾ كلامه
مىاؿظة هبلى  ،ثيمىً ا جاد التىابط بلن آلةا الحوهمة مع الختوصةا ةطاطةة للماطظة
التؼلى ثاملتوطلة هجد مً خالٌ العىاصس التالةة( :طىاء مبد الىسيم)2009 ، ,
 1-1املحزكات الىظيفية :
خوع التظةلى في املاطظا التؼلى ثاملتوطلة بلم مةياهلزما ثدةـةة داخلةة ثخازحةة ؤي
ؤن ىان ما و هاسع مً الداخأ ,ثما و مـسثض مً الخازج ،بن املةياهلزما الخازحةة التض جه ملم
املظلى تلبةلها ،تعمأ ملم تإملن خلوق املظا ملن ثهرا وأ التدويال التض كد تلوا بها املاطظا
التؼلى ثاملتوطلة بةنها ثبلن مختلف ؤصحاب املتالح ,ري املةياهلزما
310
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بمةياهلزما داخلةة بازش همجلع ،داز الري يعمأ ملم مداثلة املداؿظة ملم التظةلى الجةد ثملم
تلبةم الىظاا الداخلي للماطظة
 2-1عالقة مالك /مسير :ؤ از مري العالكة الىيلى مً الجدٌ ,ؿهىان مً يعتبى املتللحلن ؤنهما
اد ان هـع املـهوا خاصة في املاطظا التض تخوع للظللة اليلةة للعائلة ,في خلن ان ىان مً
ىادي بوسثز الـتأ بةنهما مع الـتأ بلن العائلة ثاملظلى الري يعتبى امس ػا ة في التعوبة ,ثبالتالي
ؿعملةة اطلا

الحوهمة ملم املاطظا التؼلى ثاملتوطلة جه ؤي ساعي ري الجصئةة املهمة

ثالحظاطة.
 .3-1عالقة املؤسسة باألظزاف الخارجية  :تضح لىا ؤن املاطظة التؼلى ثاملتوطلة تهتم بالعوامأ
الخازحةة ثتداثٌ ؤن تـعلها خاصة ثبن وان املالً و في خد ذاته املظلى ،ؿةبلى املشيأ الوخةد
للماطظة ،هوع العالكا التض تجمعها ؤث تسبلها بإصحاب املتالح الخازحةلن املتميللن في الصبائً,
املوزدثن ,البىون ,املاطظا الحيومةة...
الـسق بلن املظلى ً في املاطظا التؼلى ثاملتوطلة ؤهه ىان مً ىظس الم العوامأ الخازحةة
ؤنها اطساؾ ضؼط  ,ث ىان مً سى ؤنها مباز مً متدز للـسص ؤث التهد دا  ,ث را الـسق بلن
ذ ىةة املظلى الاطتىاتةجي مً املظلى التللةدي.
 .4-1عالقة املؤسسة باملسحخدمين  :ميأ املوزد البشسي كامد املاطظة ،ؿباليظبة للماطظة
التؼلى ثاملتوطلة ثهظسا للعدد الوئةأ للةد العاملة ملازهة باملاطظا الىبىى ؿا تماا الحوهمة
بهرا العىتس بلى مامال حو سيا هظسا للدزته ملم بوشاء اللةمة ثاهتظابه لىـاء ثتجسبة.
يعتبى العىتس البشسي املدسن الـعاٌ ثاملظتلبأ ةطاس ض آللةا

الحوهمة في املاطظا

التؼلى ثاملتوطلة لرا جه ؤن تتم مملةة بىاء الةة الحوهمة ملم املوزد البشسي ,ألن طبه هجاح
ذلً ؤث ؿشله مستبط بهرا العىتس ةهثى خظاطةة في املاطظا التؼلى ثاملتوطلة
-2أسس عملية الحىظيف في املؤسسات الصغيرة واملحىسعة الجشائزية :
تعتبى مملةة اختةاز ةؿساد للتودةف في املاطظة مً ا م العىاصس التض طيبنى مليها وشا املاطظة
مً خةث املظتوى ثالىومةة ثالد ىامةىةة ) ...(Gagon dominique et autres, 1998, pp. 33-34ثبالتالي
البد ملم املظلى ان لوا باختةاز ةؿساد ملم خظه خاحة املاطظة الم ذلً ,ثليع ملم اطع مىً
ان توس سظلى املاطظة.
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خاثلىا في ري الدزاطة ؿهم اللسيلة التض ختاز ا مظلىث املاطا التؼلى ثاملتوطلة في
الجصائس ثتدتلىا ملم الىتائج التالةة:
جدول رقم (:)01اسس عملية الحىظيف في املؤسسات الصغيرة واملحىسعة الجشائزية
اطع التودةف التىساز اليظبة
الشهاد

30

%37.03

اليلة

39

%48.14

الخبى

68

%83.95

اللسابة

29

%35.8

ؤخسى

/

/

املتدز :مً امداد الباخيلن
تضح مً الجدثٌ ؤن ىان ماشسا ا جابةة لعملةة التودةف في املاطظا التؼلى ثاملتوطلة
الجصائسية مً خالٌ امتماد الخبى ثالىـاء همعةاز ؤثٌ دمم العملةة الابتيازية في املاطظة م باقي
العىاصس ةخسى بتلازب ثاضح الا ؤن ىان معةاز ال بدث مىللي ث و اطتعماٌ معةاز اللسابة هإكأ
معةاز ,ث و ما ملظىاي ا وا مً كبأ في دزاطة املاحظتلى.
1-2

ارثباط مفهىم الثقة بالقزابة:
مىد مملةة بىاء الاطتبةان لم تدزج اليلة هإخد الخةازا ملم اطاض ؤن املظلى يم في ةكسباء

بالدزحة ةثلم ,لىً سعد املالخظا امللدمة مً طسؾ املدىملن ,تم ادزاج خةاز اليلة الم خةاز حاهه
اللسابة ,ثاهتشـىا ان الـسضةة ةثلم واهت صحةدة خةث تبلن ؤن ىان ازتبا

ث ةم بلن اليلة

ثاللسابة هما و موضح في الجدثٌ التالي:
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جدول رقم ( :)02ارثباط مفهىم الثقة بالقزابة لدي املسير الجشائزي
تتم

مملةة

تتم

مملةة

التودةف في

التودةف في

املاطظة ملم

املاطظة ملم

اطاض اللسابة

اطاض اليلة

**.723

1.000

Correlation Coefficient

.000

.

)Sig. (2-tailed

81

81

N

1.000

**.723

Correlation Coefficient

.

.000

)Sig. (2-tailed

81

81

N

S
تتم مملةة التودةف في

p

املاطظة ملم اطاض اليلة

e
a
r
m
a
n

تتم مملةة التودةف في
املاطظة ملم اطاض اللسابة

'
s
r
h
o

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
املصدر مً اعداد الباحثين
تعتبى وظبة الازتبا

لةمه  0.723مالةة مما يبت ان مـهوا اليلة لدى املظلى الجصائسي ستبط

باللسابة ,اي ان املاطظة التض تلوا بالتودةف ملم ر ً ةطاطلن هي ماطظا تتدىم ؿيها العائلة
بيظبة هبلى  ,هما ان لها حملة مً آلا از ملم مجمومة مً املتؼلىا ةخسى في هـع الاتجاي حةث ان
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ري املاطظا تمةأ الم التدـلز املعىوي الري ال يلف املاطظة امواٌ  ..ثملم خاحة املاطظة الم
التؼلى هما و موضح في الجدثٌ التالي :
جدول رقم ( :)03املقاربة بين ارثباط الثقة والقزابة على بعض املحغيرات ألاخزي
مملةة

تتم مملةة

التدـلز امللدا تتم

حاخة

املاطظة للعماٌ معىوي التودةف في

التودةف في

املاطظة ملم

املاطظة ملم

اطاض اللسابة

اطاض اليلة

لتجد د
التىىولو
حةا
تيون
كةاا
املىاؿع
برلً
**.559

**.598

**.723

1.000

.000

.000

.000

.

81

81

81

81

**.796

**.567

1.000

**.723

.000

.000

.

.000

81

81

81

81

**.585

1.000

**.567

**.598

314

تتم مملةة التودةف في املاطظة ملم
اطاض اليلة

تتم مملةة التودةف في املاطظة ملم
اطاض اللسابة

التدـلز امللدا للعماٌ معىوي
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.000

.

.000

.000

81

81

81

81

1.000

**.585

**.796

**.559

.

.000

.000

.000

81

81

81

81

حاخة املاطظة لتجد د التىىولوحةا
تيون كةاا املىاؿع برلً

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
املصدر :مً امداد الباخيلن
.3هظزة املسير والعائلة ثجاه العمال :
ىان مً ىظس الم العماٌ مجسد ثطةلة لبلوغ ة داؾ بيىما ىان مً ىظس اليهم ملم انهم
العىتس ؤهثى ؿاملةة ثشسيً اطاس ض في العملةة الاهتاحةة في املاطظة ,ثبلن را ثذان ىمً الـسق بلن
التظةلى الابتيازي للماطظة ,ثالتظةلى التللةدي ,بالسػم مً ذلً بلن مللةة ثذ ىةة املظلى اهثى مً
طسيلة التظلى (خالد بً مبد العصيص بً مدمد الظهالثي ،2001 ،صـدة )309
خاثلىا في ري الدزاطة معسؿة ما اذا وان مظلىث املاطظا التؼلى ثاملتوطلة في الجصائس
ىظسثن الم مظتوى العماٌ ملم اهه مائم لف في ثحه تلوز املاطظة ميأ العائم املادي ثالعائلة
ثاملالً ؿياهت الىتائج هما لي :
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جدول رقم ( :)04العىائق التي ثىاجه ثعىر املؤسسة في هظز املسير
العائم

التىساز اليظبة

،مياهةا املاد ة

71

%87.65

كسازا العائلة

/

/

املالً

06

%7.4

مظتوى العماٌ

29

%35.8

موائم اخسى

/

/

املصدر :مً امداد الباخيلن
مً خالٌ الىتائج املتدتأ مليها يعتلد  %87.65مً مظلىي املاطظا التؼلى ثاملتوطلة
الجصائسية ؤن الامياهةا املالةة ثاملاد ة هي اهبى مائم لتلوز املاطظة ث را حد مىللي بالىظس الم
البيئة الاكتتاد ة الجصائسية املولسبة ثػلى املشجعة ,لىً في الظىوا الاخلى مع دهوز بسامج الدمم
املتعدد مً املـسثض ان تيون ري اليظبة اكأ هوما ما ,لىً ازتـاع ري اليظبة هاتج مً مصثؾ
صحاب املاطظا ثخوؿهم مً التوطع مً طسيم الحتوٌ مً دمم مادي ؤث معىوي.
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جدول رقم (:)05الارثباط لححليل أسباب هظزة املسير للعمال كعائق
تتم مملةة

العائم الري

التودةف في

واحه تلوز

املاطظة ملم

املاطظة و

اطاض اللسابة

مظتوى
العماٌ

**.570

1.000

Correlation Coefficient

.000

.

)Sig. (2-tailed

81

81

N

1.000

**.570

Correlation Coefficient

.

.000

)Sig. (2-tailed

81

81

N

العائم الري واحه تلوز
املاطظة و مظتوى العماٌ
Spea
rman
's rho
تتم مملةة التودةف في
املاطظة ملم اطاض اللسابة

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
الشيئ امللـت ان  %38.5مً اصحاب املاطظا

ىظسثن الم ؤن مظتوى العماٌ ال سقم الم

مظتوى ثمتللبا العمأ هما ان مظتوا م يشيأ مائم لتلوز املاطظا  ,لىً تىاكض اصحاب
املاطظا في السد ملم را الظااٌ ىمً ان  %60منهم ال ودـون ملم اطاض الشهاد  ,ث را تىاكض
ضمنض بالسػم مً توؿس ؤصحاب شهادا في طوق طالبض العمأ.
تبلن في ري الدزاطة الش ض ػلى املىللي في احابة مظلىي املاطظا مً مدا ثحود موائم
ؤخسى تواحههم ال مً الىاخةة التشسيعةة ,ؤث الوسيبةة ,ؤث التظويلةة ,ث را ماشس طلبض ملدى حد ة
الـئة التض تدت الدزاطة.
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1-3

ثحليل اسباب هظزة املسير للعمال كعائق :
ان الىظس التشائمةة تجاي العماٌ بهري اليظبة البد ان يون لها اطباب مىللةة مىً

الاطتىاد مليها لتـظلى اليظبة املستـعة التض بلؼت  %38.5ثمً خالٌ متـوؿة الازتبا اليلةة تبلن ان
ىان ازتبا بلن مملةة التودةف ملم اطاض اللسابة ثالىظس الم العماٌ ملم اطاض انهم مائم لتلوز
املاطظة ثيمىً توضةذ ذلً في الجدثٌ التالي :
املتدز مً امداد الباخيلن
بلن الجدثٌ ثحود ازتبا بلن مملةة التودةف ملم اطاض السكابة ثامتباز العماٌ مائم في
املاطظة بلؽ  ,rs= 0.57ثبالتالي ؿالظبه و املةوٌ العائلةة في مملةة التودةف ,ثالابتعاد مً امتماد
الشهاد ثالخبى هعامأ اطاس ض لعملةة التودةف .
باالضاؿة الم الداللة الىمةة مً طسيم الازتبا ؿهىان داللة معىوية كوية تظهس في ماشس
الداللة بىجمتلن ,ثبظبه امتماد الاحابا املتعدد ؿان معدٌ الازتبا اهخـض ثلو واهت الدزاطة
مبيةة ملم اطاض اطتبةان باحابا ػلى متعدد ليان معامأ الازتبا بمعدٌ ؤكوى ,ثالشيأ التالي
يبت ذلً

شكل رقم (:)01اسباب هظزة املسير للعمال كعائق

املصدر :مً امداد الباخيلن
اهد الشيأ ان الـئة التض تودف العماٌ ملم اطاض اللسابة ,هي التض تىظس ملم ان العماٌ
يشيلون مائم لتلوز املاطظة ,خةث تتجه هدو ( )01مىع الـئة التض ال تودف ملم اطاض اللسابة
ؿال تىظس للعماٌ ملم انهم مائم .
2-3

العالقة بين العبيعة مالك/مسير والىظزة للعمال:
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مىً السبط بلن طبةعة املظلى ثالىظس الظيئة تجاي العماٌ خةث ,ثحدها مالكة ذا داللة اختائةة
هبلى مىً تـظلى ا في الشيأ التالي :
شكل رقم (:)02العالقة بين العبيعة مالك/مسير والىظزة للعمال

املصدر مً اعداد الباحثين
تضح مً الشيأ ان الـئة التض ال تعتلد ؤن العماٌ يشيلون مائم م مً ؿئة املظلى ً ػلى
التاسعلن للعائلة ث را ماشس مىللي ألن ري الـئة هي التض تيون مظتعد للمخاطس ثلديها دثاؿع
الابتياز باطتخداا العماٌ همدوز اطاس ض في العملةة الابتيازية ,خةث ىظسثن الم العماٌ م املدسن
ةطاس ض لها ثليع هعائم مىً ان ىبذ العملةة ..
-2اكخشاف الزوابغ بين اسس جسيير اليشاط والعىاصز ألاخزي :البد مً ان يون ىان
ا س ثازتبا ألطع تظةلى اليشا مع موامأ اخسى ث و ما اهتشـىاي في متـوؿة الازتبا ,
خةث ثحدها ان ىان ازتبا مىس ض لدز بد - 0.53 :بلن الاختةاز ملم اطاض اليلة ( اللسابة)
ثتوطةع اليشا في املاطظة ,ؤي ان العائلة تبلى هعائم لتلوز املاطظة زػم مدا اكساز
املظتجوبلن برلً.
هما تبلن ان ىان ازتبا ا جابي بلن ؿئة املظلى ً ػلى التاسعلن للعائلة ثالظسمة في اهجاش املهاا
لدز بد  0.629 :ث ىا تبىش اهثى ا مةة املظلى الري تملز بالظسمة في اهجاش املهاا ,هما تبلن ان ىان
ازتبا بلن الاختةاز ملم ؤطاض الخبى ثالىـاء ثطيتم التلسق له في املساخأ اللادمة.
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شكل رقم(:)03الزوابغ بين اسس جسير اليشاط وبعض العىاصز ألاخزي

-1السزعة/املسير

-1

320

السزعة /ثىسيع اليشاط

« مجلة املقزيشي للدراسات الاقحصادًة واملالية ،املجلد ،3العدد ،1خاص ،حاتـي  »2019ص ص 323-308

مسشثقي مسشثقي

(أثز الحىكمة على ثعىر وشاط املؤسسات العائلية في الجشائز)

-2

القزابة /ثىسيع اليشاط

-3

الكفاءة والخبرة/ثىسيع اليشاط
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مسشثقي مسشثقي

مً الشيأ ةثٌ (الظسمة/املظلى) ,تبلن ان الـئة التض تعتمد ملم الظسمة في اهجاش العماٌ م
املظلىثن ثليع ااملالن ,ؤا في الشيأ الياوي (الظسمة /توطةع اليشا ) ,الـئة التض احابت انها تعتمد
ملم ملم الظسمة في اختةاز ةؿساد ؿيلها واهت في خاهة املاطظا التض ثطعت وشاطها زػم ان ىا مً
اليعتد ملم الظسمة لىىه اطتلاع توطةع اليشا  ,اي ىان موامأ اخسى التض لم رهس ا املظتجوبون
في ري الدزاطة ,ثبعالكة متعد ة ؿان ؿئة املظلى ً لها ازتبا ث ةم بتوطةع وشا املاطظة.
في الشيأ اليالث (اللسابة /توطةع اليشا ) دهس ؤن مملةة الاختةاز ملم اطاض اليلة (اللسابة)
ليع لها الثى الـعاٌ ملم توطةع وشا

املاطظة هما ان للىـاء ثالخبى ة س الواضح في توطةع

اليشا في املاطظا التؼلى ثاملتوطلة الجصائسية ثاملوضح في الشيأ الساسع
-2اخحبار فزضية ثبعية املؤسسة وضعف ثعىرها :يعسؾ ملم املاطظا التؼلى ثاملتوطلة
انها طسيعة ثطهلة ،وشاء هما يعسؾ مليها انها ال تتلوز سظسمة ,هما انها تتملز سظهولة تؼةلى
اليشا (اللجىة الاكتتاد ة ث ،حتمامةة لؼسبي آطةا ،2002 ،,صـدة  )5ثيسحع ذلً في هظس
املختتلن الم تبعةة املاطظة للعائلة التض يعتلد الىيلى ً ؤنها العائم الىبى لتلوز
املاطظة,التض تىتـي بالحد ةدوى لليشا خوؿا مً الـشأ ,ثمً خالٌ مداثلة معسؿة مدى
طةلس العائلة ملم تلوز املاطظا التؼلى ثاملتوطلة في الجصائس
جدول رقم ( :)06دور العائلة في ثعىر وشاط املؤسسة
الخةاز

التىساز اليظبة

هـع اليشا مىر التإطيع

42

%51.9

تؼةلى اليشا سشيأ تاا

/

/

توطةع اليشا في هـع املجاٌ 39

%48.1

اضاؿة اوشلة ؤخسى

/

املجموع

81

%100

املصدر  :مً امداد الباخيلن
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تضح مً خالٌ الىتائج املتدتأ مليها ان اهثى مً هتف املاطظا التؼلى ثاملتوطلة الجصائسية
لم تتلوز ثبلةت تصاثٌ هـع اليشا مىر التإطيع ,ملم السػم مً ؤن  %60مً ماطظا مةىة
الدزاطة ممس ا ـوق العشس طىوا ث را ما يبت حدلةة خواهة املاطظة في العائلة  ..ثيمىً اللوٌ
هرلً ان ىان ماشس ا جابي وظبض في ثحود ماوظبته  %48مً املاطظا ثطعت اليشا مً خةث
التظويم ؤث اهتاج املاطظة.
الش ضء اللبةعي و الىمو ثمىدما يون ةمس خالؾ ذلً ؿهرا يعنض ان ىان خلأ في الىةان
املـسثض اهه تلوز ثيىمو ,ثملمةا ؤن را الىةان ـتلد الم اللدز ؤث الحاؿص ثيمىً اللوٌ ان ري
املاشسا امللموطة في ري العةىة ػلى مشجعة ملم الابتياز .
.4الخاثمة :
مً خالٌ الىتائج املتدتأ مليها مً ري الدزاطه اتضح ان املاطظا التؼلىي ثاملتوطله
التض تيون تدت طةلسي العائله تبلى مظتوى التلوز امليشود خاصه اذا وان املالً و هـظه املظلى
هما اتضح ان التودةف العائلي مً اهبى معةلا التلوز ثالىمو.
.5املزاجع املعحمدة:
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ملخص:
يهدف هرا البحث الى جىضيح دوز الهيمت الػادلت في نياض املخاطس املاليت جحذ ظل جطبيو
مبادة حىيمت الشسًاث هرا مً حهت ،ومً حهت زاهيت جحديد الػالنت بين الهيمت الػادلت يىمىذج
بديل للهياض املحاطبي وذلَ لٍل ألاصىُ بصكت غامت ولألدواث املاليت بصكت خاصت ،وبين مبادة
حىيمت الشسًاث الىاحب جطبيهها مً طسف إلادازة التي حظعى إلهخاج مػلىماث ذاث حىدة غاليت في
ًل مجالث وشاط الشسيت بؿيت في جسشيد نسازاث ألاطساف ذاث الػالنت.
اجطح مً خالُ البحث أن هىاى غالنت جكاغليت مخٍاملت بين ًل مً حىيمت الشسًاث وهمىذج
الهيمت الػادلت حيث يظػيان الى جحهيو نياض صحيح ودنيو ملخاطس ألادواث املاليت في الشسيت،
قالهيمت الػادلت جسجبط باملخاطس املاليت مً خالُ الػمل غلى نياطها بشٍل صحيح ودنيو وواضح
مهازهت بالىماذج ألاخسي ،زم جؤحي الحىيمت لخٌمله غمليت الهياض وقو الهيمت الػادلت مً خالُ الخؤيد
مً صحت نياض وشكاقيت إلاقصاح غً نيمت املخاطس املاليت وذلَ غً طسيو حظً جطبيو مبادئها.
الكلماث املفخاحيت :حىيمت الشسًاث ،املخاطس املاليت ،الهيمت الػادلت.
جصييف D79,G30:JEL

* املئلل املسطل :د.ظبتي اظماعيل  ،إلايميل sebtismail@yahoo.fr :
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Abstract:
This research aims to clarify the role of fair value in financial risk
measurement under the application of the principles of corporate
governance on the one hand, On the other hand determine the relationship
between the fair value of an alternative model for measuring and
accounting for each asset in general and, in particular, financial tools, And
between the corporate governance principles to be applied by the
administration, which is seeking to produce high-quality information In all
areas of activity of the company in order to rationalize the relevant
decisions of the Parties.
It turned out through research that there is an integrated interactive
relationship between each of the corporate governance model and the fair
value Where are seeking to achieve true and accurate measure of the risk
of financial instruments in the company, Fair Value is linked to financial
risks by working on the measured correctly and accurately and clear
compared to other models, Then comes the governance to complement the
measurement process in accordance with the fair value by ensuring the
validity of the measurement and transparent disclosure of the financial
risks and the value of it by the proper application of its principles.
Keywords: Corporate Governance, Financial Risk, The fair value.
Jel Classification Codes: D79,G30
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 .1ملذمت:
ان جطىز املمازطاث الخجازيت واملاليت شاد مً حػهد وشاطاث الشسيت ،مما حػل مجاض املػاايي
املحاط االيت الدولي اات جبح ااث غ ااً مػ ااايي جح ااي ب ااالهبىُ حظ اااغد ف ااي الهي اااض الظ االيم وال اادنيو لألص ااىُ
وخاص ا اات مله ا ااا املالي ا اات ف ا ااي الش ا ااسًاث ً ا اااتدواث املالي ا اات ،وم ا ااً أح ا اال مىايب ا اات مخخل ا اال الخط ا ااىزاث وج ا ااىقي
احخياحاااث ألاط اساف ذاث الػالناات فااي الحصااىُ غلااى نياااض ونيماات غادلاات لألصااىُ املالياات بشااٍل يػٌااع
وانااؼ وشاااطاث الشااسيت مااً ًاقاات الىااىا ي الجىهسياات ،جاام اصااداز املػياااز الاادولي  IFRS13الىاحااب جطبيهااه
بداي اات م ااً الك اااجح ح اااهكي  ،2013و ال اارد يه اادف ال ااى ج ااىقي مػلىم اااث ذاث ح ااىدة غالي اات خاص اات املخػله اات
باتدواث املاليت فاي مخخلال الشاسًاث .وفاي املهابال هجاد إلادازة حظاعى ماً خاالُ حىيمات الشاسًاث يارلَ
الااى جسشاايد ناسازاث ألاطاساف ذاث الػالناات طااىاي أطاساف داخلااين أو خااازحيين ،وذلااَ مااً خااالُ الخطبيااو
الجيد ملبادة حىيمت الشسًاث التي حػسف جؤييد يب مً مخخلل دوُ الػالم.
ضمً هرا املىظىز جؤحي وزنخىا البحثيت لخجيب غلى إلاشٍاليت الخاليت:
ما مذى فعاليت حوكمت الؽشكاث في كياط الليمت العادلت للمخاظش املاليت ؟
لإلحابت غلى إلاشٍاليت هطسح الدظاإلث الكسغيت الخاليت:
 ماهي حىيمت الشسًاث ،وملا الحاحت اليها؟
 ييل حظاهم الهيمت الػادلت في الهياض الجيد ملخاطس لألدواث املاليت؟
 ييل حظعى الهيمت الػادلت في ازطاي مبادة لحىيمت الشسًاث؟
في طليل إلاحابت غلها ،ههت ح الكسضياث الخاليت:
 حػخمد املئطظت الانخصاديت بشٍل يبي غلى حىيمت الشسًاث مً أحل ضمان السنابت والظي
الحظً.
 حػصش الهيمت الػادلت مً قػاليت نياض املخاطس املاليت.
.1.1أهميت البحث:
يظخمد البحث أهميخه مً جصايد الاهخمام بمىضىع حىيمت الشسًاث حيث جم غهد مئجمساث وهدواث
مً أحل جىضيح مكهىم وأهميت (مباد ،أهىاع )...الحىيمت خاصت في الدوُ املخهدمت ،حيث أن الدواُ
الىاميت والػسبيت غلى وحه الخصىص ماشالذ حػسف نصىزا واضحا في الجاهب الخطبيهي لحىيمت
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الشسًاث ويرا في حاهب البحث الػلمي هرا مً حهت .ومً حهت زاهيت جىضيح دوز الهيمت الػادلت في
نياض املخاطس املاليت في ظسف طعي الدوُ الىاميت إلزطاي مبادة ونىاغد الحىيمت.
.1.1أهذاف البحث:
نهدف مً خالُ هرا البحث الى:
 الهاي الضىي غلى مكهىم حىيمت الشسًاث وأطباب ودواقؼ اهدشازها.
 جليان قػاليت الهيمت الػادلت في نياض املخاطس املاليت.
 ابساش الػالنت بين الهيمت الػادلت ونياطها مخاطس لألدواث املاليت مؼ حىيمت الشسًاث.
ظيخم معالجت إلاؼكاليت عً ظشيم دساظت وجحليل الىلاط الخاليت:
 مهدمت؛
 إلاطاز املكاهيمي ملحاطبت الهيمت الػادلت؛
 الخؤصيل الىظسد لحىيمت الشسًاث؛
 قػاليت حىيمت الشسًاث في نياض الهيمت الػادلت للمخاطس املاليت؛
 الخاجمت.
 .1إلاظاس املفاهيمي ملحاظبت الليمت العادلت
ان مكهىم الهيمت الػادلت ليع حصسا بػلم املحاطبت وقً الخهييم قهط ،بل ؾىه مىحىد فاي غادة
مجااالث أخااسي ًااالكً والسياضاات ومخخلاال الػملياااث الهابلاات للهياااض ) .(King Alfred,, 2008والهيماات
الػادلت هي احدي طسم الهياض الستيظايت فاي املحاطابت املاليات ،ويهابلهاا ماثال الهيااض بالخٍلكات الخازيخيات
والحالي اات وؾي ه ااا م ااً أط اااليب الهي اااض املخػ ااددة .ون ااد اججه ااذ مػ ااايي املحاط اابت الدولي اات هح ااى املطالب اات
والخىصاايت بمصيااد مااً جطبيهاااث الهيماات الػادلاات فااي الخهااازيس املالياات ،ولػاال أهاام ألاطااباب فااي أجباااع مػياااز
الهيما اات الػادلا اات ها ااى بظا االب الىخا اااتب الظا االبيت املت جبا اات غلا ااى اقت ا ا ا

زبا اااث وحا اادة الىها ااد واملػا ااسوف أن

الانخصاد الػالمي في الحاضس مً ميزاجه أهه انخصاد جطخمي.
.1.1مفهو وووم الليمو ووت العادلو ووت :حظا ااب املػي اااز إلابا ااالؽ املا ااالي الا اادولي ( IFRS13نيا اااض الهيما اات الػادلا اات)
الظااازد املكػااىُ بداياات مااً  1حاااهكي 2013قاابن الهيماات الػادلاات هااي الهيماات التااي يمٌااً اطااخػمالها لبيااؼ
ألاصل أو دقػها لظداد التازام فاي جاازيل الهيااض لػمليات اغخياديات مىخظمات باين أطاساف جخػامال فاي الظاىم
في ظسوف الظىم الحاليت( .محمد أبىا هصاز ،حمػت حميداث ،2013 ،صكحت )826
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الهيم اات الػادل اات ه ااي:ك املبل ااـ ال اارد يمٌ ااً ب ااه بي ااؼ أص اال م ااا ،أو جحهيه ااه ،أو شا اساته ب ااه أو جحمل ااه
لدظىيت التزاما ما بين طسقين يسؾبان في ذلَ ولديهما مػلىمااث واقيات غاً الءاميي محال الخباادُ ،ويمٌاً
أن حظمى نيمت الظىم أو طػس الظىمك( .غبد الىهاب هصس غلي ،2007 ،صكحت )412
غااسف املػياااز املحاط اابي الاادولي زن اام ( )32الصااادز غااً لجى اات مػااايي املحاط اابت الدولياات غ ااام 1995
واملػاادُ غااام  1998وهاقاار املكػااىُ اغخبااازا مااً بداياات غااام  1996ضاامً البىااد الخااامع الليمووت العادلووت
علووأ أا ووا :ك املبلااـ الاارد يمٌااً أن جااخم مبادلاات ألاصاال بااه أو طااداد الالتازام بااين أطاساف مطلػاات وزاؾباات فااي
الخػاماال غلااى أطاااض جبااادُ ججااازد بحااذ ك( .غبااد الىهاااب هصااس غلااي ،2007 ،صااكحت  )412حيااث يشااي
املئيدون للمحاطبت غً الهيمت الػادلت الى ضسوزة الخحىُ الى الهيمت الػادلات ،حياث أنهاا جاىقس مهااييع
لألصىُ والالتزاماث وإلايساداث أيث مالتمت مً جلَ التي جىقسهاا الخٍلكات الخازيخيات .وياخم جهاديس الهيمات
الػادل اات تد بى ااد م ااً خ ااالُ ألاط ااػاز املػسوض اات أو املطلىب اات ،وف ااي ح ااالث غ اادم ج ااىقس ه اار ألاط ااػاز قي ااخم
جحديد الهيمت الػادلت للبىد بشٍل جهديسد( .زضا ابساهيم صالح ،2009 ،صكحت )23
ند حددث لجىت مػايي املحاطبت الدوليت الخابػت لالجحاد الدولي للمحاطليين مكهىم الهيمت
الػادلت في الػديد مً املػايي ألاخسي) (IAS41, IAS40, IAS39, IAS38, IAS30غلى أن الهيمت الػادلت هي
''املبلـ الرد يمًٌ أن جخم مبادلت ألاصل به أو طداد الالتزام بين ألاطساف مطلػت وزاؾبت في الخػامل
غلى أطاض ججازد بحذك (مصطكى زاشد الػابدد ،صكحت .)7
وشي الى أن املػياز املحاطبي الدولي ) (IFRS13الصادز في  12ماد  2011واملخػلو "بخلييم الليمت
العادلت" وطازد املكػىُ ابخداي مً  01حاهكي  ،2013حاي بػد الاهخهاداث الشديدة التي حػسضذ لها
الهيمت الػادلت غلى ازس ألاشمت الػامليت .2008
.1.1مضايا وعيوب اظخخذام محاظبت الليمت العادلت
ند ل يخلى أد مػياز مً املػايي املحاطليت مً الػيىب أو نصىز في بػي حىاهباه وماً هار املػاايي
مػياز الهيمت الػادلت ومً بين ما يميز ويػاب غليه ما يلي( .وػيم طابا خىزد ،2006 ،صكحت )3
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الجذول سكم ( :)1مضايا وعيوب اظخخذام معياس الليمت العادلت
العيوب

املضايا
-حػٌع الهيمت الػادلت وانؼ امليشؤة

-اغخماد هارا املػيااز فاي بػاي حىاهباه غلاى غادم دنات

الانخصادد وحػب غً مكهىم الشامل

الهيااض املحاطابي بظالب اخاخالف الاحاهاااداث و زاي

للدخل؛

الشخصاايت لػملياات الخهياايم وخاصاات لااألدواث املالياات

الهيمت والسبح الانخصادد للميشؤة؛

الػادلت لٌثي مً مىحىداث امليشؤة غىادما ل جخاىاقس

ً
يىقس هرا املػياز مهياطا يخميز بالدنت ملكهىم الؿي وشاطت ،حياث يصاػب جحدياد الهيمات الظاىنيتHenk,

-يساعي هرا املػياز حؿي اث الهىة الشساتيت

له ا ااا أط ا ااىام وش ا ااطت.

لىحدة الىهد؛

)Swagerrman,, 2003, p. 353

(Langendijk,

البياه اااث املالي اات وق ااو مػي اااز

-يػخب اطخخدام مػياز الهيمت الػادلت أيث

-يخطل ااب اغ ااداد وغ ااس

مالتمت لجخاذ الهسازاث واحساي الخحليالث
ً
املاليت وأطاطا أقضل للخيبئاث بيخاتب

الهيم اات الػادلا اات قتا ا ة شمىيا اات طىيل اات مما ااا ن ااد يت جا ااب
غليها ا ا ااا جا ا ا ااؤخي وصا ا ا ااىُ املػلىما ا ا اااث ال ا ا ااى مظا ا ا ااخخدمي

ألاغماُ والخدقهاث الىهديت؛

البياهاث املاليت.

مظخهبليت لهيمت امليشؤة(Rossi, John, .

أيب ا ا ا لخالغا ا ااب فا ا ااي هخا ا اااتب ألاغم ا ا اااُ وحؿطيا ا اات بػ ا ا ااي
ً
الثؿ اساث وقه ااا لسؾب اااث ومص ااالح إلادازة غى ااد اغ ااداد

ً
-جصود الهيمت الػادلت املظدثمسيً بىعي وهظسة -ن ااد يظ االب اط ااخخدام مػي اااز الهيم اات الػادل اات مج ااال

)2009, p. 31

البياهاث املاليت.
ان الاغتا ا ا ا اف بالهيم ا ا اات الػادل ا ا اات وجحدي ا ا ااد نيماه ا ا ااايىطىيان غلاى نادز يبيا ماً الحٌام الشخصامي واجبااع
أطع مخبايىت.
-هى ا ا اااى بػ ا ا ااي الؿما ا ااى

ا ا ااي الجاه ا ا ااب املك ا ا اااهيمي

(حػسيكاااث ومكاااهيم) للهيماات الػادلاات(Aslanertik, .
)Banu, 2009, p. 209

املصذ :مً إعذاد املؽاسكين باالعخماد علأ  Rossi, Johnو .Langendijk, Henk, Swagerrman,
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 .2.1حودة املعلومت املاليت واملحاظبيت
حػخب املػلىماث املاليت واملحاطليت وطيلت حػمل مً خاللها املئطظت الى جهديم وضػياها املاليت
وجهييم أدائها ،ولهرا قهي حػد ذاث أهميت بالؿت ملجمىغت املظخكيديً ملها.
..1.2.1حعشيف املعلومت املاليت واملحاظبيت كهي هاجب هظام املػلىماث املحاطبي الرد يخم حؿريخه
بالبياهاث مً خالُ حسجيلها ومػالجاها واخساحها في شٍل نىاتم ماليت ،جٍىن الؿايت ملها بمثابت املحسى
لإلدازة ،يما جخىنل قػاليت إلادازة غلى مدي جىقي هر املػلىماث الالشمت للخخطيط والخىحيه
والسنابتك( .غبد املالَ غمس شيد ،2002 ،صكحت )1
.1.2.1الخصائص الىوعيت للمعلومت املاليت واملحاظبيت

جحدد مكاهيم حىدة املػلىماث الخصاتص

التي جدظم بها املػلىماث املاليت واملحاطليت ،والخصاتص هي الصكاث التي ججػل املػلىمت املهدمت في
الٌشىف املاليت مكيدة للمظخػملين ،وجمخاش املػلىماث املحاطليت ببػي الخصاتص الىىغيت التي حػخب
ضسوزيت

في املػلىمت مً احل زقؼ أهميت اطخخدامها .وند أوصمى مجلع مػايي املحاطبت

الدوليت  IASBبؤن اعخماد الليمت العادلت يؤطاض للهياض املحاطبي يخطلب اخخباز أزسها غلى أزبؼ
خصاتص أطاطيت مً شؤنها حػل املػلىماث املحاطليت مكيدة ملظخخدميها وهي خاصيت املالتمت؛
خاصيت املىزىنيت (الاغخماديت)؛ الهابليت للكهم؛ ا لهابليت للمهازهت ،ألاهميت اليظليت.
 .3.1الليمت العادلت وجحليلها للخصائص الىوعيت للمعلومت املحاظبيت واملاليت (صيادة حودة
املعلومت)
ان جبن ااي الهيم اات الػادل اات يؤط اااض للهي اااض املحاط اابي يظ اامح بخ ااىقي مػلىم اااث محاط االيت وماليا اات
مكيدة ومطابهت للىانؼ الانخصادد ملظخخدميها ،ويرا يئدد الى حدور حؿيي حىهسد في مهىماث الػمل
املحاطبي(الاغت اف والهياض ،الػس

وإلاقصاح) وهرا ما يىػٌع بادوز غلاى جاىقي مػلىمااث محاطاليت

وماليت ذاث خصاتص هىغيت ،و املػلىماث الجيدة هي جلَ املػلىمااث التاي جدظام بالخصااتص الىىغيات،
ومتى ًان هىاى جىاقس بالهدز الٍافي للخصاتص الىىغيت في املػلىماث املحاطليت واملاليت ًلما ًان الحٌم
غلااى دزحاات الجااىدة بهااا غاليااا ،وبالشااٍل الاارد يااىػٌع غلااى غملياات اجخاااذ اله اساز الانخصااادد يمااا حظااهل
بشااٍل أقضاال جهياايم أدايهااا املاااامي والخىنػاااث املظااخهبليت (حااىاض صااالح ،2007 ،صااكحت  )16وذلااَ
يم ااا يخطا ااح ما ااً املهازه اات جيا اات با ااين اط ااخخدام الهيما اات الػادلا اات والخٍلك اات الخازيخيا اات يؤطا اااض للهيا اااض
املحاطبي.
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حذول سكم ( :)2جؤثير اظخخذام جلذيشاث الليم العادلت في خصائص املعلوماث املحاظبيت (حودة
املعلومت)
بيان

الخكلفت الخاسيخيت

الليمت العادلت

حػٌااع مػلىماااث جخػلااو بااؤداي امليشااؤة وذلااَ حػٌ ااع مػلىم اااث جخػل ااو ب ااؤداي امليش ااؤة
باليظ ا ا ا ا ا ا اابت لله ا ا ا ا ا ا اسازاث إلادازي ا ا ا ا ا ا اات املخػله ا ا ا ا ا ا اات وذلاَ قهاط قيماا يخػلاو بهاسازاث انخىاااي
املالئمت

بالحخكا ا اااأ باتصا ا ااىُ أو الالتزاما ا اااث وباملثا ا اال أو بيا ا ا ااؼ ألاصا ا ا ااىُ أو جحما ا ا اال الا ا ا ااديىن أو
اله ا ا اسازاث املخػلها ا اات بانخىا ا اااي أو بيا ا ااؼ ألاصا ا ااىُ حظا ا ا ا ااديدها بيىم ا ا ا ااا جخجاه ا ا ا اال جا ا ا ا ااؤزي اث
ويرلَ جحمل الديىن وحظديدها.

اله اسازاث املخػله اات بالط ااخمساز ف ااي حي اااشة
ألاصل أو جحمل الالتزاماث.

جخطلاب جحديااد ألاطااػاز الظااىنيت الجازياات مااً حػخم ااد غل ااى اله اايم املثلخ اات ف ااي البياها اااث
املوثوكيت

أح ا اال الخهسي ا ااس غ ا ااً اله ا اايم وه ا اارا ب ا اادوز ن ا ااد املاليا اات غل ا ااى أطا ااػاز املػ ا ااامالث الكػلي ا اات
يخطل ااب ال اادخىُ ف ااي جه ااديساث مم ااا ن ااد ي اائدد دون إلاشا ا ا ااازة الا ا ا ااى البياها ا ا اااث الظا ا ا ااىنيت
الى مشٌالث جخػلو باملىزىنيت.

الحاليت.

املصذس :أحمد حلمي حمػت ،مئيد زاامي خىكس ،املدنو الخازجي وجهديساث الهيم الػادلت ،دزاطت
جحليليت اطخطالغيت في مٍاجب الخدنيو ألازدهيت الٌب ي ،املئجمس الدولي الظابؼ للمحاطبين ،غمان،
 ،2006ص .11
يااسي الٌثيا ون مااً مئياادد الهيماات الػادلاات أهااه ان الىنااذ لباادي الخحااىُ الااى نياااض الهيماات الػادلاات،
وذلَ تن الىمىذج الهديم بمهاييظه املسجٌصة غلى الظػس الخازيخي يىقس مػلىماث ذاث مىزىنيت أنل.
.4.1الليمت العادلت كبذيل لللياط املحاظبي علأ أظاط الخكلفت الخاسيخيت
هىاى حدُ وحىاز طىيل في حهل إلابالؽ املالي باليظبت للمصايا والػيىب املخػلهت بٍل مً الخٍلكت
الخازيخيت والهيمت الجازيت .وند جسيص الحىاز حىُ مىزىنيت وماليمت ًل مً هاجين الطسيهخين للهياض
املحاطبي .حيث أن الخٍلكت الخازيخيت مبييت غلى أطاض غملياث نابلت للصحت والخحهو ،ومئيدو هر
الطسيهت يدغىن بؤنها مىزىم بها ،ومؼ ذلَ أصبحذ الخٍلكت الخازيخيت أنل ماليمت مؼ الىنذ .وحػخب
طسيهت الخٍلكت الخازيخيت هي الظاتدة يطسيهت للهياض في املػايي املحاطليت ألامسيٌيت املهبىلت نبىل
ً
غاما.
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ً
غسقذ الظىىاث الهليلت املاضيت ايدظلذ الهيمت الػادلت دغما مً املظئولين الحٍىميين،
واملهىيين الخجازيين ،وواضعي املػايي املحاطليت .ويدعي مئيدو الهيمت الػادلت بؤنها حػٌع بشٍل
ً
أقضل الىضؼ الانخصادد املخػلو بامليشؤة؛ وللهيمت الػادلت أيضا ميزة للخيبئ أيب مً الخٍلكت
الخازيخيت ،قبن الهيمت الػادلت وليع الخٍلكت الخازيخيت طىف جبين بؤنها الهياض ألاحظًك وفي الىنذ
الحاضس ،هىاى بػي أحٍام ونىاغد مجلع مػايي املحاطبت املاليت ألامسيٍي ) (FASBجخطلب اطخخدام
الهيمت الػادلت ،ومثاُ ذلَ )( (FAS 141دمب ألاغماُ)( (FAS 123) ،خيازاث ألاطهم) ،و)(FAS 133
(أدواث الاشخهام) ،ويدغم لظياطت الهيمت الػادلت قهد حان الىنذ لدزاطت الدغاوي املخػلهت
بجىهسها )1( :بؤن الهيمت الػادلت حػٌع بشٍل أقضل الىضؼ الانخصادد املخػلو بامليشؤة ،و( )2أن
الهيمت الػادلت حػخب شٌال مً املهاييع املالتمت ،ومؼ اصداز املػايي ذاث ألازنام (،30 ،26 ،22 ،16
 )41 ،40 ،39 ،38 ،32ويرلَ مػايي إلابالؽ املالي الدوليت الظبػت ،باث مً الىاضح الخىحه أو الاهخهاُ
مً الخٍلكت الخازيخيت الى الهيمت الظىنيت الػادلت في نياض غىاصس الهىاتم املاليت .ولًٌ ما يػاب غلى
ً
وبىاي غلى ذلَ ،قبن املكاضلت بين الخٍلكت الخازيخيت
الهيمت الظىنيت الػادلت ضػل مىزىنياها،
والهيمت الظىنيت الػادلت ،يئدد بىا الى املكاضلت بين املىزىنيت واملاليمت.
مً الٌشىقاث املحاطليت وامليزاهيت املحاطليت ملئطظت ملبىت الخل وللظىىاث الثالر املاضيت
هجد زأض ماُ املئطظت في شيادة مظخمسة وبشٍل بطيي ويرلَ هالحظ اغخمادها في الظيخين ألاخي جين
غلى حهىنها (املجمىغت  )04بشٍل يبي بدل مً مخصوهاتها (املجمىغت  )03التي ًاهذ حػخمد غليها
بشٍل أطاسمي في الظىت ألاولى.
 .2الخؤصيل الىظشي لحوكمت الؽشكاث
.1.2حعشيف حوكمت الؽشكاث تهخم حىيمت الشسًاث بطسيهت حلب مهدمي زإوض ألامىاُ لخمىيل
الشسًاث وضمان الػاتد غلى اطدثمازاتهم ) ،(Gérard Charreaux, p. 2وهي مدزحت في حدوُ أغماُ
إلاصالح في حميؼ أهحاي الػالم ) (Jeffrrey N. Gordon and Marie J.Roe, 2004, p. 1ل يىحد حػسيل
محدد لحىيمت الشسًاث ،لرلَ وزدث الػديد مً الخػازيل هحاوُ قيما يلي ادزاج أهمها:
 حػسقها مئطظت الخمىيل الدوليت غلى أنها كالىظام الرد يخم مً خالله ادازة الشسًاث والخحٌم في
أغمالها
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 وند غسقاها لجىت كcadeburyك انها كذلَ الىظام الرد وقها له يخم حظيي وزنابت املئطظت وحػخني
ببغطاي الىطاتل الالشمت التي حظمح ببيجاد الخىاشن املىطهي للظلطت لخكادد ًل الاهحساقاث الشخصيت
وجهىم غلى زالزت زًاتص أطاطيت وهي مجلع الادازة ،الخدنيو وادازة أغماُ املئطظت
 وحػسقها مىظمت الخػاون الانخصادد والخىميت كبؤنها ذلَ الىظام الرد يخم مً خالله جىحيه وادازة
شسًاث ألاغماُ .ويحدد هيٍل الحىيمت الحهىم واملظئولياث بين مخخلل ألاطساف ذاث الصلت بيشاط
الشسيت مثل مجلع إلادازة واملظاهمين وأصحاب املصالح ،يما يحدد نىاغد واحساياث اجخاذ الهسازاث
املخػلهت بشئون الشسيت ،ويحدد الهيٍل الرد يخم مً خالله وضؼ أهداف الشسيت ووطاتل جحهيهها
ووطاتل السنابت غلى ألاداي«
 مً خالُ الخػازيل الظابهت يمًٌ جهديم حػسيل شامل ملكهىم الحىيمت ًالخالي :الحىيمت هي
هظام جخمًٌ مً خالله املئطظت مً الخىقيو وجحهيو الخىاشن بين مخخلل الاطساف ذاث املصلحت
(املدزاي واملظاهمين غلى وحه الخصىص) مً خالُ جحديد نىاغد ومهىماث لىجاح املئطظت وهي
ليظذ ملصمت لًٌ حػخب مىحها للظلىى الجيد إلدازة املئطظت.
.1.2مبادئ حوكمت الؽشكاث
ً
وضػذ مىظمت الخػاون الانخصادد والخىميت ( )OECDغددا مً املبادة الستيظيت في غام .2004
يخم جطبيو الحىيمت وقهها ،حػخب ها ضسوزيت في جطىيس ممازطت حىيمت الشسًاث الجيدة ،وجخمثل في:
(طيد غبد السحمً غباض بلت ،2012 ،،الصكحاث )56-55
 جؤمين ألاظغ إلظاس حوكمت فعالت للؽشكاث :حػمل حىيمت الشسًاث غلى حشجيؼ شكاقيت
ألاطىام وقػالياها ،وأن جٍىن مخىاطهت مؼ حٌم الهاهىن ،وأن ّ
جحدد بىضىح جىشيؼ املظئولياث بين
مخخلل الظلطاث إلاشساقيت والخىظيميت والخىكيريت.
 حلوق حملت ألاظهم ووظائف امللكيت الشئيعيت :حػمل الحىيمت غلى ضمان ندز مالتم مً
الطمؤهيىت للمظدثمسيً وحملت ألاطهم غلى جحهيو غاتد مىاطب لطدثمازاتهم؛ مؼ الػمل غلى الحكاأ
غلى حهىنهم وخاصت حاتصد أنليت ألاطهم.
 املعاملت العادلت لحملت ألاظهم :وحػنى املظاواة بين حملت ألاطهم داخل ًل قئت ،وحههم في الدقاع
غً حهىنهم الهاهىهيت ،والخصىيذ في الجمػيت الػامت غلى الهسازاث ألاطاطيت ،ويرلَ حماياهم مً
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أد غملياث اطخحىاذ أو دمب مشٍىى قيها ،أو مً الاججاز في املػلىماث الداخليت ،ويرلَ حههم في
الاطالع غلى ًاقت املػامالث مؼ أغضاي مجلع إلادازة

أو املديسيً الخىكيريين.

 دوس أصحاب املصالح في حوكمت الؽشكاث :حػمل الحىيمت غلى إلانساز بحهىم أصحاب املصالح
املىصىص غليها في الهاهىن أو غب اجكانياث مخبادلت ،وحشجيؼ الخػاون الكػاُ بين الشسًاث وبين
أصحاب املصالح مً أحل خلو الث وة وقسص الػمل واطخدامت مشازيؼ ألاغماُ الظليمت مً الىحهت
املاليت.
 إلافصاح والؽفافيت :في اطاز حىيمت الشسًاث ضمان إلاقصاح الدنيو وفي الىنذ املىاطب غً
ملٌيت اليظبت الػظمى مً ألاطهم ،وإلاقصاح املخػلو بؤغضاي مجلع إلادازة واملديسيً الخىكيريين.
ويخم إلاقصاح غً ًل جلَ املػلىماث بطسيهت غادلت بين حميؼ املظاهمين وأصحاب املصالح.
 معؤولياث مجلغ إلاداسة :حػمل حىيمت الشسًاث غلى ضمان الخىحيه إلاطت اجيجي للشسيت،
والسنابت ّ
الكػالت غلى إلادازة مً نبل مجلع إلادازة ،وضمان مظئوليت مجلع إلادازة ججا الشسيت
وحملت ألاطهم.
.2.2أهميت حوكمت الؽشكاث :يمًٌ جىضيح أهميت حىيمت الشسًاث قيما يلي( :حظين يسقي)
 الحاحت الى الكصل بين امللٌيت وادازة املئطظاث في ظل اخخالف ألاهداف وجضازبها بين مخخلل
ألاطساف )مظي يً ،مظاهمين ،غماُ.
 حظاهم الحىيمت في جهليل املخاطس وجحظين ألاداي وقسص الخطىز لألطىام وشيادة الهدزة الخىاقظيت
للظلؼ والخدماث وجطىيس إلادازة وشيادة الشكاقيت ،يما حظاهم في شيادة أغداد املظدثمسيً في أطىام املاُ.
 مظاغدة البلدان التي جحاوُ يبح الكظاد املخكءمي داخل الهطاع الػام أو بصدد طسح الهطاع الػام
الخىصصت.
 مظاغدة املئطظاث والانخصاد بشٍل غام غلى حرب الاطدثمازاث ودغم أداي الانخصاد والهدزة غلى
املىاقظت غلى املدي الطىيل مً خالُ غدة طسم وأطاليب مً خالُ الخؤييد غلى الشكاقيت في مػامالث
املئطظت ،وفي غملياث واحساياث املحاطبت والخدنيو املالي واملحاطبي.
 جطبيو أطلىب ممازطت طلطت إلادازة يهىد زهت الجمهىز في صحت غمليت الخىصصت ويظاغد غلى
ضمان جحهيو الدولت أقضل غاتد غلى اطدثمازاتها وهى بدوز يئدد الى املصيد مً قسص الػمل والخىميت
الانخصاديت.
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 .3.2همارج حوكمت الؽشكاث:
هىاى غدة هماذج لحىيمت الشسًاث هريس ملها:
َ
ً
ّ
َ
َ
حامل ألاطهم ،بمػنى
الشسيت أ ْن يصيد زسوة
لحامل ألاطهم يشٍل هدف
حامل ألاظهم :طبها
 همورجِ
ِ
ِ
َْ
َ
يكاية م ْىخجت وديىاميت وبمػنى آخس ّ
الىمىذج ي ْم ًٌِ أن
الشسيت هى شيادة الازباح .املػايي في هرا
ان هدف
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َيٍى َن َمؤخىذ بلظاطت يظػس الظىم
حامل أطهم) لرا ،قاملدزاي لهم التزام ضمني
للشسيت( .نيمت
ِ
ِ
َ َ
ْ
ادازة شسيت في هرا الىمىذج
بضمان ان جلَ
ِ
الشسًاث جداز ملصلحت ح َملت ألاطهم .املشٍلت الٍامىت ِمً ِ
َْ
امللٌيت واجخاذ الهسازاث الخىكيريت .هرا ما
الستيظيت والتي جيشؤ غً اهكصاُ
الىييل
غالنت
جىجم غً
ِ
ِ
ِ
ِ
يئدد الى جضازب مصالح اصحاب الشسيت والىييل (املديس)(Malcolm S. , 2003, p. 34) .
َ
أصحاب املصالح :هرا الىمىذج يؤخر الشسيت مً وحهت هظس اوطؼ ،حيث في الىمىذج
 همورجالخهليدد تصحاب املصالح ،قالشسيت مئلكت مً اصحاب للمصالح غلى ؾساز املظاهمين ،أصحاب
َ
املصالح خسون َن ْد َي ّ
شسًاي َح َػان ِد ّي َين مثل املظخخدمينّ ،
خضمىى َن
مجهصون ،شباتً ،داتىىن ،حٍىماث
َ َ َ
محليت ووطىيت ،واملجخمؼ بشٍل غامَ .جكت هر الىحهت ّ
ّ
الشسًاث َي ِجب أ ْن جٍىن مظئولت
بؤن
ِ
ِ
ً
بالخىظيل ،الحصت طىم ،والىمى في الػالناث
احخماغيا طبها لهرا الىمىذج قهد اهخم بشٍل أيب
ِ
الخجازيت َمؼ ّ
املالي(Malcolm S. , 2003, p. 34) .
املجهصيً واملشت يً ،باإلضاقت الى
ِ
ِ
ألاداي ِ
وقيما يلي حدوُ يلخص جؤزي ألاطساف ذاث املصلحت في ًل همىذج:
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حذول سكم :)2( :همارج الحوكمت وهظام املعلوماث لألظشاف راث املصلحت في كل همورج
همورج أصحاب املصالح

همورج املعاهمين

جؤثير هيكل

جؤزي محدود احمال بىظام الادازة املشت يت

جؤزي نىد غلى حىيمت الشسيت ،جىشع

وحمايت

وجؤزي البىىى ،ججديد هادز ،حمايت ضػيكت

(حشدذ) نىد للملٌيت (جدبي واطدثماز

املعاهمين

لصؿاز املظاهمين

مئطسمي) ،ججديد مت دد ،حمايت

جؤثير العمال

نىد ،همىذج الدظيي املشت ى بين الػمل

للمظاهمين الصؿاز.
ضػيل ،ؾياب هظام الشسايت

وزأض املاُ ،حضىز في مجلع السنابت
جؤثير البىك

-جؤزي مسجكؼ بظلب املشازيت في مجلع السنابت

جؤزي ضػيل للبىىى غلى السنابت واجخاذ

(كصاحب

وهظام الخكىيي لخصىيذ الصباتً البىٌيين

الهسازاث الدشؿيليت ،دوز يخص الخمىيل

مصلحت)

-جؤزي البىىى غلى مئطظاث أخسي بىظام

نصي ألاحل (في الؿالب)

مشازيت مػهد
الخمويل

ؾلبت (طيادة) الخمىيل البىَ

طيادة الخمىيل املباشس

الشكابت

داخليت (ؾياب طىم للمسانبت املباشسة) مً

خازحيت ،مخطلباث الاقصاح أيث صسامت

طسف املظاهمين (البىَ ،الػماُ) ،مخطلباث
إلاقصاح أنل صسامت مً طسف الظلطاث
الػمىميت
الخىظيم

همىذج زىاثي مؼ الكصل بين إلادازاث ومجلع

همىذج يسجٌص غلى مجلع إلادازة املٍىن

الذاخلي

السنابت

املدزاي الخىكيريين وؾي الخىكيريين

حعويض

جحكيزاث ماليت محددة

جحكيزاث ماليت نىيت

املعيريً
(الاحوس
واملكافآث)
اللواهين في

ألاولىيت حػطى لحمايت مديني املئطظت

الهىاهين جحمي حهىم الداتىين

حالت
الافالط
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اطت اجيجيت طىيلت املدي ،اطخهساز وجىطؼ

جوحهاث

ازباح نصي ة املدي ،حػظيم الػىاتد ،مبدأ
نيمت صاحب الظهم (خلو الهيمت)

اليؽاط
الشظملت في

ضػيكت

مسجكػت

البوسصت

Source: Pascal Fabre, Sabine Sépari, Guy Solle, Hélène Charrier,
Cathrine Thomas, Management et contrôle de gestion (manuel et
application), Dunod, Paris, 2007, p250 .

 .3فعاليت حوكمت الؽشكاث في كياط الليمت العادلت للمخاظش املاليت
جخمثل املخاطس املاليت في جلَ املخاطس الىاججت غً نياض ألادواث املاليت في املئطظت الانخصاديت.
.1.3ماهيت الادواث املاليت:
حػد ألادواث املاليت الخهليديت املخمثلت في ألاطهم والظىداث التي جصدز ها ميشآث ألاغماُ الظلػت
الستيظيت املخداولت في أطىام زأض املاُ ،وجمثل الىزنت املاليت صٍا يػطي لحامله الحو في الحصىُ غلى
حصي مً الػاتد أو حصي مً ألاصىُ أو الحهين مػا قحملت ألاطهم الػاديت واملمخاشة مثال لهم الحو في حصي
مً الػاتد الرد يخىلد مً غملياث الىحدة الانخصاديت ،يما أن لهم هصيب في أصىلها وان ًان ليع لهم
حو املطالبت به طاملا أن الىحدة الانخصاديت ما جصاُ مظخمسة ،يرلَ قبن لحملت الظىداث هصيب في
ألازباح يخمثل في الكىاتد املظخحهت وهصيب في ألاصىُ ،يخمثل في ألاصىُ املسهىهت مهابل الظىداث
املصدزة ،أو في ألاصىُ بصكت غامت وذلَ في حاُ إلاقالض أو الخصكيت( ،الصززد ،غبد الىاقؼ وقسح
ؾاشد ،2001 ،صكحت  )44وجخمثل ألاداة املاليت في غهد ييشؤ غً مىحىداث ماليت أو مطلىباث ماليت غلى
الىحدة الانخصاديت أو حهىم املظاهمين مليشؤة أخسي( .غبد الىهاب هصس غلي ،2007 ،صكحت  )65أو
هي غهد ييشؤ غىه يال مً أصل مالي مليشؤة ما والتزام مالي أو أداة حهىم ملٌيت تخسي وألاصل املالي.
 .1.3جلعيم املوحوداث املاليت واملخاظش الىاججت عن ا
ً
يمًٌ جهظيم املىحىداث املاليت وقها ملا حاي في مػياز  39الى غدة مجمىغاث ويما يلي:
.1.1.3الاظدثماساث املحخفظ ب ا لخاسيخ الاظخحلاق:
ه ااي املىح ااىداث املالي اات م ااؼ دقػ اااث زابخ اات أو نابل اات للخحدي ااد أو اط ااخحهام زاب ااذ وللمش ااسوع هي اات
ايجابي اات ون اادزة غل ااى الاحخك اااأ به ااا حت ااى الاط ااخحهام غ ااً غ اادا اله ااسو

وال اارمم املديى اات الت ااي أح ااد ها

املشسوع( .حمػيت املجمؼ الػسبي للمحاطبين الهاهىهيين)2003 ،. ،
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جخمث اال بش ااٍل زتيس اامي ف ااي اوزام ال ااديً (الظ ااىداث) حي ااث أن له ااا مىغ ااد اط ااخحهام زاب ااذ ونيم اات
زابخت ،أما الاطدثماز في أدواث امللٌيت ًاتطهم الػاديت قال يمًٌ أن جدخل ضمً هر املجمىغت ًىهه ل
يىحد لألطهم مىغد اطخحهام زابذ يما أن نيماها غىد البياؼ يمٌاً أن جخؿيا حظاب ألاطاػاز فاي الظاىم
ولًٌ يمًٌ أن يدخل ضمً هر املجمىغت بػي ألاطهم املمخاشة التي يٍىن لها اطخحهام مػين ونيمت
زابخت.
.1.1.3املوحوووداث املاليووت للليوواط بالليمووت العادلووت :هااي غبااازة غااً املىحااىداث املالياات التااي يااخم اجخاااذ
نساز نياطها بالهيمت الػادلت لحظت شساإها حيث طمح املػياز للميشآث بمىحاب الخػاديل الارد جام غلاى
املػياااز والىاحااب الخطبيااو غلااى الكت ا اث التااي جباادأ فااي أو بػااد  2005/1/1بهياااض أد أداة مالياات (بمااا قيهااا
الالتزاماااث املالياات) بالهيماات الػادلاات شااسيطت أن جهااسز امليشااؤة هاارا ألامااس غىااد الشاساي ألاولااى لهااا قيمااا غاادا
أدواث امللٌياات التااي ل يمٌااً نياااض نيماهااا الػادلاات بشااٍل يػخمااد غليااه ويػت ا ف بااالخؿي بالهيماات الػادلاات
طىاي أًان زبح أو خظازة.
املىح ااىداث املالي اات بالهيم اات الػادل اات م ااً خ ااالُ الازب اااح والخظ اااتس وحش اامل( :الظ ااػاقين ،هي ااثم،2004 ،،
صكحت )16
أ -املىحىداث املاليت تؾسا

املخاحسة.

ب -املىحىداث املاليت التي صممذ مىر الاغت اف املبدثي بها.
صكاث املىحىداث بالهيمت الػادلت مً خالُ:
أ -اشت يذ بشٍل أطاسمي بؿس

البيؼ أو اغادة شسائها خالُ مدة نسيبت.

ب -حاصي ماً محكظاات محاددة ماً ألادواث املالياات التاي جاداز مااؼ بػضاها الابػي غىاادما يٍاىن هىااى دلياال
غلى زبح حالي طىف يخم جحهيهها في مدة نصي ة.
ج-مشخهه باطخثىاي اذا ًاهذ مصممت تؾسا

الخحىط وقػالت.

.2.1.3املوحوداث املاليت املحخفظ ب ا ألغشاض املخاحشة
يخم ادزاج املىحىداث املاليت التي حشت يها امليشؤة ويٍىن الؿس

الاطاسمي ملهاا هاى جحهياو الازبااح

م ااً خ ااالُ ازجك اااع أط ااػازها ف ااي امل اادي الهص ااي بػ ااد ش اسائها ض اامً ه اار املجمىغ اات ويمٌ ااً اغخب اااز امل اادي
الهصي هىا هى  3أشهس غلى ابػد جهديس.
غسقاها ااا حمػي ا اات املجما ااؼ الػسب ا اي للمحاطا اابين الها اااهىهيين بؤنها ااا املىح ا ااىداث أو املطلىبا اااث التا ااي جا اام
امخاليه ااا أو جحمله ااا بش ااٍل زتيس اامي لؿ ااس

جىلي ااد زب ااح م ااً الخهلب اااث نص ااي ة الاح اال ف ااي الظ ااػس أو ه ااام
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املخػام اال ،ويج ااب جص ااييل املىح ااىداث املالي اات غل ااى أنه ااا مح ااخكظ به ااا للمخ اااحسة بؿ ااي الىظ ااس غ ااً ط االب
ً
ً
ً
ً
امخاليها اذا ًاهذ حصيا مً محكظت يىحد دليل غلى أنها همطا قػليا حديثا لخحهياو الاسبح نصاي ألاحال
ً
وحػخب ا املىح ااىداث املالي اات املش ااخهت واملطلىب اااث املالي اات املش ااخهت داتم ااا أنه ااا مح ااخكظ به ااا للمخ اااحسة ال اذا
حددث بؤنها أدواث جحىط قػليت.
.3.1.3املوحوداث املاليت (املخوفشة) للبيع
يااخم جصااييل املىحااىداث املالياات التااي ل يمٌااً جصااييكها فااي أد مااً املىحااىداث الظااابهت (محااخكظ
بها لخازيل الاطخحهام ،مخاحسة ،ناسو

وماديىهياث ،مصاممت للهيااض بالهيمات الػادلات) ضامً مجمىغات

املىح ااىداث الج اااهصة (املخ ااىقسة) للبي ااؼ ،وجخمي ااز املىح ااىداث املالي اات املص ااىكت ض اامً ه اار املجمىغ اات بؤنه ااا
جحااخكظ بهااا لكت ا ة ؾي ا محااددة قهااي ليظااذ تؾ اسا

املخاااحسة بحيااث يااخم بيػهااا قااىز ازجكاااع أطااػازها فااي

الظىم يما أن الىيت غىد شسائها لم جًٌ الاحخكاأ بها لخازيل الاطخحهام.
هي أصىُ ماليت خصصذ ابخداي أن جهيم بالهيمت الػادلت وأد حؿي في هر الهيمت يػت ف بها في
حهىم امللٌيت جحذ حظاب مٍاطب وخظاتس ؾي مخحههت وهرا الحظاب يػت ف به يسبح أو خظازة
غىد البيؼ أو الاطخؿىاي غً ألاصل( .حظين ،هظام ،2004 ، ،صكحت )10
.2.3الليمت العادلت وكياط مخاظش ألادواث املاليت حعب املعايير املحاظبيت الذوليت:
جطسنذ مػايي املحاطبت الدوليت وملها:
 .1.3.4املػيااز زناام ك28ك املحاطابت غلااى الاطادثمازاث فااي املشاازيؼ الصميلااتك حياث أشاااز فاي الكهااسةك17ك غلااى
ضسوزة اطكاي الكسم بين جٍلكت الاطدثماز وهصيب املظدثمسيً في الهيمت الػادلت لصافي ألاصىُ املحددة
ويػني ذلَ ان الهيمت الػادلت هي مهياض لخهييم الاطدثماز بػد الدشؿيل ملػسقت هديجت هرا الاطدثماز.
 .2.3.4املػياز الدولي زنم( )32كألادواث املاليت :الػس ك:
أشاااز هاارا املػياااز الااى أن الهيماات الػادلاات حػٌااع جهااديس ألاطااىام املالياات لهيماات الخاادقهاث الىهدياات
املخىنػت لألدواث املاليت يماا أنهاا جمٌاً ماً احاساي مهازهااث باين أدواث ماليات لهاا ؾالباا هكاع الخصااتص
الانخصااديت يماا أنهااا جاىقس أطاطااا محايادا لخهياايم يكااية إلادازة فاي ادازة ألامااىاُ ماً حيااث ناسازاث البيااؼ
والشساي أو نسازاث الاحخكاأ باتصىُ املاليت وؾي ها مً الهسازاث ذاث الصلت باملىضىع.
وهرا الخكظي يػطي للمصازف التي جهخني ألادواث املاليت للمخاحسة بػدا اضاقيا في جحديد املٍاطب
املظخهبليت غً طسيو الخيبئ بؤطػاز املظخهبل.
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 .3.3.4املػياااز زناامك38ك ك املىحااىداث ؾيا امللمىطااتك الكهااسةك34ك قهااد أشاااز الااى الهيماات الػادلااتك يؤطاااض
لهي اااض جٍلك اات ألاص اال ؾي ا امللم ااىض (املظ ااخؿنى غى ااه) وال اارد ج ااخم مبادلخ ااه بؤص اال آخ ااس حي ااث حػ ااادُ ه ار
الهيمت الهيمت الػادلت لألصل املظخلم مػدلت بمبلـ الىهد املدقىع أو املظخلم ،يما جطسنذ الكهسة ()64
ملا يلي:
أ-غى ااد الاغت ا ا اف املبا اادثي بؤصا اال ؾي ا ا ملما ااىض يجا ااب جسحيلا ااه بالهيما اات الػادلا اات فا ااي جا ااازيل اغا ااادة الخهيا اايم
مخصىما مىه اد اطكاي مت ايم أو خظاتس مت ايمت.
ب-يجب جحديد الهيمت الػادلت بالسحىع الى الظىم اليشط.
 .4.3.4املػياز زنمك39ك(ألادواث املاليت :الاغت اف والهياض):
زيااص هاارا املػياااز غلااى ألادواث املالياات (ألاطااهم والظااىداث) وههخاالع مىااه مااا يلااي بشااؤن الهيماات الػادل اات
يؤطاض لخهييم هر ألادواث الكهسة ( )13وما بػدها:
أً-اقت ألاوزام املاليت املحخكظ بها للمخاحسة ولؿي املخاحسة.
ب-أدواث ماليت ذاث اطخحهام زابذ ل يحددها املشسوع غلى أنها محخكظ بها حتى جازيل الاطخحهام.
ومااً خااالُ ألاقٍاااز املطسوحاات أغااال جت ا ادف مػهااا مشااٍلت املػالجاات املحاطااليت لكااسم الخهياايم بالهيماات
الػادل اات ط ااىاي ً ااان زبح ااا أو خظ ااازة وم ااً خ ااالُ جدب ااؼ زاي ف ااي ه اارا الص اادد هج ااد ان ألام ااس يىحص ااس ف ااي
الاغتا اف بكاسم الخهيايم وانكالاه فاي ح /ألازبااح والخظاااتس حياث يظهاس ألاصال املاالي بالهيمات املػدلات بهاارا
الكسم وهي التي جمثل الهيمت الػادلت.
ج-ان ًان شيادة غاً الهيمات الظاابهت التاي جاخم املهازهات بهاا قخػخبا هار الصياادة بمثابات مخصاص يػتا ف
بااه ضاامً املطلىباااث يهابلااه هكااع املبلااـ شيااادة فااي نيماات ألاداة املالياات والتااي حػطااي الهيماات الػادلاات التااي
جظهس في ناتمت املسيص املالي.
د-ان ًاان هىااى ههصاا غاً الهيماات الظاابهت وًاان هىااى مخصصاا لكااسم الخهيايم يماا أشاسها فاي الكهااسة
(أ) أغال قيخم حظىيت هرا الىهص مً نيمات املخصاص وماا شاد غاً ذلاَ ان وحاد يهكال فاي ح /إلازبااح
والخظ اااتس غلم ااا ان ه اارا ال ااىهص يط ااسح م ااً الهيم اات الظ ااابهت غى ااد الخهي اايم ً ااي جظه ااس الهيم اات الػادل اات
الجديدة مطابهت للخهييم في جازيل امليزاهيت.
 .3.3جحذيذ الليمت العادلت ملخاظش لألدواث املاليت جحذ ظل جعبيم مبادئ الحوكمت:
حػخب الهيمت الػادلت وطيلت نياض لألدواث املاليت ،ويػخمد جهديسها غلى مػلىماث مهمت جخػلو
بهر ألادواث ،حيث يخم جحديد الهيمت الػادلت لألداة املاليت وقو الحالث الخاليت:
 « 433مجلت امللشيضي للذساظاث الاكخصاديت واملاليت،املجلد ،3الػدد ،1خاص،حاهكي  »2019ص ص 346-324

طبتي اطماغيل

(فعاليت حوكمت الؽشكاث في كياط الليمت العادلت للمخاظش املاليت)

..1.3.3وحود ظوق وؽغ لألداة املاليت:
حػخب أطػاز ألادواث املاليت املخاحت واملخداولت في أطىام وشطت هي أقضل دليل لخحديد الهيمت
ً
الػادلت لألصىُ املساد نياطه ،ويػخب الظىم وشطا غىدما جخىقس قيها حميؼ الشسوط الخاليت:
أ-جٍىن ألاطػاز قيه مخاحت للجميؼ بظهىلت واهخظام هديجت جبادُ الخجاز والظماطسة ،وهاججت غً صكهاث
قػليت ومىخظمت مً خالُ أطساف ذاث زؾبت واطالع.
ب-يخىاحد املشت ون والباثػىن الساؾبىن في الخػاطي غادة في أد ونذ.
ج-حميؼ ألاصىاف التي يخم الخػامل قيها مخجاوظت.
.1.3.3عذم وحود ظوق وؽغ لألدواث املاليت:
في حاُ غدم جىقس أطػاز وشطت لظىم أداة ماليت مػيىت قبن غلى الىحدة الانخصاديت أن جهىم
بخهديس الهيمت الػادلت لهر ألاداة مً خالُ اطخخدام أطاليب قىيت في الخهديس والتي تهدف الى جحديد ما
يمًٌ أن جٍىن غليه صكهت الخبادُ الخاصت باتداة املاليت في جازيل الهياض بين أطساف ذاث زؾبت واطالع
وجسا  ،وفي ظسوف غمل طبيػيت ،هرا ويخىنل اطخخدام ألاطلىب الكني في الخهديس غلى أطاض الظىم
تداة ماليت ممازلت ،بحيث يدخل في الاغخباز أطػاز ألاصىُ والخصىم املمازلت وهخاتب ألاطاليب الكىيت في
جهييم الهيمت الػادلت للخدقهاث الىهديت املهدزة باطخخدام أطػاز خصم مظاويت ملػدُ الػاتد الظاتد
لألدواث التي لها هكع الشسوط والخصاتص ،وباطخخدام هماذج حظػي الخيازاث هرا ويئزس في اخخياز
ألاطلىب الكني املالتم لخهييم غدة غىا مل غىد جحديد طػس ألاداة املاليت والتي جمثل بياهاث ومدخالث
جخػلو بؤحىاُ الظىم وهي:
 الليمت الضمىيت للىلود :وهي مهداز الخؿي في نيمت الىهىد غب الصمً ويدخل في حظاب ها غاملين
زتيظين هما الصمً وطػس الكاتدة مخاطس الاتخمان :وهي مخاطس احخماُ حدور خظازة هديجت لعجص أو
قشل مهت

مػين غً جىكير الالتزاماث املت جبت غليه في شٍل نسو .

 أظعاس صشف العملت ألاحىليت :هي اليظب التي يخم غلى أطاطها مبادلت الىهد ألاحىبي بالىهد الىطني،
وحػد وطيلت هامت للخؤزي غلى جخصيص املىازد بين الهطاغاث الانخصاديت وغلى زبحيت الصىاغاث
الخصديسيت وجٍلكت املىازد املظخىزدة ،يما أنها أداة زبط بين أطػاز الظلؼ ،في الانخصاد املحلي وأطػازها
في الظىم الػالمي
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أظعاس العلع املشجبعت :حيث جخؤزس أطػاز ألادواث املاليت بالخؿي اث في أطػاز الظلؼ املسجبطت بها

وخاصت في حالث شساي وبيؼ ألادواث املاليت بالػهىد حلت ،حيث يخم جداولها في ألاطىام املاليت بػد أن
ً
أصبح لهر الػهىد أطػازا جخؤزس بالخؿي اث في أطػاز الظلؼ املسجبطت بها.
 الخللباث والخزبزباث في ألاظعاس :أد مهداز الخؿي اث املظخهبليت في أطػاز ألادواث املاليت ،ويمًٌ
جهديسها مً خالُ بياهاث الظىم الخازيخيت أو الظىم الحاليت.
 مخاظش الذفع املعبم ومخاظش الخىاصل :وذلَ م ن خالُ مساغاة أل جٍىن الهيمت الػادلت لاللتزام
املالي الرد يمًٌ الخىاشُ غىه انل مً الهيمت الحاليت للمبلـ املخىاشُ غىه ويساعى غىد اطخخدام أد مً
أطاليب الخهييم اطخخدام أنصمى ما يمًٌ مً مدخالث مً بياهاث ومػلىماث مً الظىم ،وانل ما يمًٌ
ً
مً مدخالث مً بياهاث ومػلىماث مً الىحدة الانخصاديت داخليا ،اضاقت الى قحص أطلىب الخهييم
بشٍل دوزد واخخباز صالحيخه في حظػي ألاداة املاليت مً خالُ أطػاز الصكهاث التي يخم ابسامها غلى
هكع ألاداة ،أو مً خالُ املػلىماث الظىنيت املخىقسة التي يمًٌ الاغخماد غليها( .حمػيت املجمؼ الػسبي
للمحاطبين الهاهىهيين)2003 ،. ،
.4العالكت بين كياط مخاظش ألادواث املاليت وفم الليمت العادلت مع حوكمت الؽشكاث:
طعي املجالع املحاطليت الدوليت الى الخىحيد املحاطبي أدي الى البحث غً همىذج نياض
يحي بالهبىُ الػام (جؤييد ألاؾلبيت وليع الخطبيو مً ألاؾلبيت) ،وحػخب الهيمت الػادلت مً أحدر
هماذج الهياض التي غسقاها املحاطبت طىاي في نياض ألاصىُ املػىىيت أو ألاصىُ املاديت واملاليت (ألادواث
املاليت) ،وفي املهابل هجد أن طعي إلادازة الداتم للىصل الى الحٌم الساشد أدد بمػظم الشسًاث الى
جطبيو مبادة الحىيمت ،بصكت غامت هجد ان ًل ألاطساف حظعى للىصل الى جحهيو حىدة غاليت
للبياهاث املهاطت خاصت بالطخػماُ الهيمت الػادلت واملكصح غلها مً خالُ جطبيو املػايي الدوليت
ومبادة الحىيمت خاصت وحػخب ألادواث املاليت مً أيث البىىد أهميت (ألاهميت اليظليت) في حياة
الشسيت ،وغلى هرا ألاطاض ههىم بخىضيح الػالنت بين نياض مخاطس ألادواث املاليت وقو الهيمت
الػادلت مؼ حىيمت الشسًاث في الشٍل الخالي:
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الؽكل سكم )1( :العالكت بين كياط مخاظش ألادواث املاليت وفم الليمت العادلت مع حوكمت
الؽشكاث

حوكمة
الشركات

عالقة
تكامل

قايس
مخاطر
األدوا
ت
المالية

عالقة
ترابط

القيمة
العادلة

عالقة تفاعلية

املصذس :مً اغداد الباحثين اغخمادا الظػيد مصطكى حظً بظيىلي ،مذى اسجباط الؽفافيت
وإلافصاح بالخلاسيش املاليت وحوكمت الؽشكاث ،املئجمس الدولي كمهىت املحاطبت واملساحػت والخحدياث
املػاصسة ،حمػيت املحاطبين ومدنهي الحظاباث بدولت إلامازاث الػسبيت ،ديظمب  ،2007وطازم غبد
الػاُ حماد ،املدخل الحديث في املحاطبت غً الهيمت الػادُ ،داز الجامػت ،مصس.1999 ،
مً الشٍل أغال يخطح أن ًل مً حىيمت الشسًاث وهمىذج الهيمت الػادلت يظػيان الى جحهيو
نياض صحيح ودنيو ملخاطس ألادواث املاليت في الشسيت ،قالهيمت الػادلت جسجبط بمخاطس ألادواث املاليت
مً خالُ الػمل غلى نياطها بشٍل دنيو مهازهت بالىماذج وألاطاليب ألاخسي (الخٍلكت الخازيخيت،
الخٍلكت الاطدبداليت الخٍلكت الانخصاديت) ،زم جؤحي الحىيمت لخٌمله غمليت الهياض وقو الهيمت الػادلت
مً خالُ الخؤيد مً صحت نياض وشكاقيت إلاقصاح غً نيمت مخاطس ألادواث املاليت وذلَ غً طسيو
حظً جطبيو مبادئها التي في شٍل غالنت جٍامل مؼ همىذج الهيمت الػادلت ،أد هىاى غالنت جكاغليت
بين حىيمت الشسًاث والهيمت الػادلت مً أحل الىصىُ الى بياهاث ووناثؼ ماليت مهاطت بشٍل دنيو
وصحيح زم إلاقصاح غلها بشٍل شكاف.
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.5الخاجمت
حػخب حىيمت الشسًاث إلاطاز املىظم الرد مً خالُ يخم الخىقيو بين ًل ألاطساف ذاث املصلحت
باملئطظت مً أحل حػصيص أدائها الشامل بما يضمً قػالياها واطخمسازها ،في ظل ما طبو جهىم
املئطظاث باطخػماُ همىذج الهياض وقو الهيمت الػادلت لألدواث املاليت مً أحل الخىصل الى
مػلىماث ذاث مصدانيت وحىدة غاليت ،حػٌع وانؼ ونيمت مخاطس ألادواث املاليت في أطىام املاُ.
جىاولىا مً خالُ هر الىزنت البحثيت دوز الهيمت الػادلت في نياض مخاطس ألادواث املاليت جحذ
ظل جطبيو مبادة الحىيمت حيث حظاغد هر ألاخي ة إلادازة في أداي وظاتكها مً خالُ:
 مظاغدة املئطظت غلى جحهيو أهداقها، مظاغدة املئطظت غلى الخحٌم في مخاطسها، خلو نيمت مضاقت للمئطظت ببوشائها لخهازيس جحىد جىصياث ومهت حاث مثمسة.قكي اطاز حىيمت الشسًاث يصبح مً مظئولياث مجلع إلادازة:
 جىقي بيئت زنابت قػالت؛ اغداد هظام زنابت داخليت قػاُ؛ مشازيت قػالت لألغضاي ؾي الخىكيريين؛ حشٌيل لجان املساحػت مً ألاغضاي ؾي الخىكيريين؛ والامخىاع غً املػامالث التي يشىبها حػاز املصالح.وغليه قهد جىصلىا مً خالُ هر الىزنت البحثيت الى أن:
 الهيمت الػادلت حظاهم في الهياض الجيد ومىضىعي للمخاطس املاليت مً خالُ جىقي وججاوشمشٍلت الخؿي الحاصل في الاطػاز طىاي غً طسيو الخطخم او الٌظاد بصكت دوزيت ومظخمسة
وشاملت لجميؼ الادواث املاليت.
 جلػب حىيمت الشسًاث دوزا محىزيا في اطاز جىظيم وشكاقيت غمليت نياض مخاطس ألادواثاملاليت وقو الهيمت الػادلت مً خالُ جطبيو مبادئها ججا ًل مً الادازة والهاتمين بػمليت
الهياض املحاطبي ،حيث جىاولىا في هر املداخلت أهم املهام املىىطت بها التي حظاغد في
الىصىُ نياض حيد لألصىُ املاليت ،والحصىُ غلى مػلىماث ماليت ذاث حىدة حظاغد ًل
ألاطساف ذاث الػالنت في جسشيد نسازاتهم.
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ملخص:
ؤضبدذ الخىهمت حشهض اهخماما متزاًضا وهظا الاهخما الػاٌ ًبرػ بىجحرة مدؿاعغة و طلً على الشم
العلمي ألاواصًمي ؤو على الشم العملي  ،لظا ًىظغ بلى خىهمت الشغواث على ؤنها البلؿم الشافي الظي
مً شإهه ؤن ًدلم الجىصة والخمحز في عمل الشغواث و ؤصاءها  ،وطلً عً ؾغٍم غُجاص و جؿبُم
كىاهحن و ؤهظمت و بحغاءاث فعالت جدىم العالكاث اللاثمت بحن وافت ألاؾغاف طاث العالكت في الشغهت (
اإلاؿاهمحن  ،مجلـ ؤلاصاعة  ،اإلالغغحن  ،ؤلاصاعة الخىفُظًت  ،وجػمً جىفحر مباصت اإلاؿاواة و جيافا
الفغص ووغع ؾُاؾاث فعالت و جىفُظها إلايافدت الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي  ،لظا ؤضبذ لخىهمت
الشغواث صوعا فعاال في زلم بِئت عمل على الخعامل مع الخؿىعاث اإلادؿاععت في الجىاهب الاكخطاصًت و
الخىىىلىحُت و ؤلاصاعٍت عبر وافت الشغواث و جغجىؼ ؤهظمتها و كىاهُنها في الخض مً اؾخسضام الؿلؿت
ؤلاصاعٍت في غحر مطالح اإلاؿاهمحن و حعؼٍؼ الغكابت الضازلُت و مخابعت جىفُظ ؤلاؾتراجُجُاث .
اليلماث اإلافخاحيت  :خىهمت الشغواث  ،الفؿاص اإلاالي  ،الفؿاص ؤلاصاعي
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Abstract:
Governance has become increasingly interested and this interest
continues to emerge at a accelerating rate on the academic or practical
part. Therefore, corporate governance is seen as a panacea that will
achieve quality and excellence in the work and performance of companies,
through the creation and application Effective laws, regulations and
procedures governing the relations between all relevant parties in the
company (shareholders, board of directors, lenders, executive management
Ensuring the provision of principles of equality and equal opportunities and
the development and implementation of effective policies to combat
administrative and financial corruption, therefore, corporate governance
has become instrumental in creating a working environment to deal with
the rapid developments in the economic, technological and administrative
aspects across all companies and their laws and regulations are based on
The use of administrative power in the interests of shareholders and
strengthen internal control and follow-up implementation of strategies.
key words: Corporate Governance; Financial corruption; Administrative
corruption
Jel Classification Codes: D73
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 .1ملدمت:
ـ ٌعخبر مىغىع خىهمت الشغواث مً ؤهم اإلاىاغُع التي ًخم جؿبُلها ؾىاء في الشغواث الخاضت و
العامت على خض ؾىاء  ،واػصاصث ؤهمُخه هدُجت لؤلػماث اإلاالُت اإلاخىغعة  ،التي عان منها ؤلاكخطاص
العالمي و حعثر بعؼ الشغواث و اهدشاع الفؿاص اإلاالي و ؤلاصاعي فيها  ،مما ؤصي بالىثحر مً اإلاؿاهمحن بلى
فلضان الثلت في ألاؾىاق اإلاالُت  ،و بالخالي بضؤ هظا اإلافهىم ًدؿع ؤهثر فإهثر ولما اػصاص حعثر بعؼ
الشغواث العمالكت وحعض خىهمت الشغواث بخضي ألاصواث الفعالت لدصجُع الاؾدثماع في ؾىق ألاوعاق
اإلاالُت مما ًازغ على ؤؾعاع ألاؾهم خُث ؤن ؤؾىاق ألاوعاق اإلاالُت جدخاج بلى الىثحر مً اإلالىماث الالػمت
للمؿدثمغًٍ في الىكذ اإلاىاؾب .
وبما ؤن العالم ٌؿعى بلى جدلُم جىمُت بكخطاصًت فُما ًخعلم بالشغواث  ،بال ؤن هىان عاثلا ًدض مً
ؾغعت جدلُم هظه ألاهضاف  ،ؤال وهى الفؿاص الظي ؤضبذ هاحـ العالم بإؾغه  ،وكض ًخىهم الفغص
عىضما ٌعخلض بإن الفؿاص ًلترن بىظام اكخطاصي ؤو ؾُاس ي معحن صون غحره  ،فُظً ؤن الىظام
الاكخطاصي ٌشيل باعا لىمى الفؿاص ؾاإلاا ؤن الخافؼ و اإلاطلخت الصخطُت غاثبت و ألاحىع مخضهُت مما
شيل صافعا كىٍا للؿلىن اإلاىدغف مً زالٌ اؾخغالٌ مىكع العمل و حعله مطضعا للثراء الصخص ي ،
ختى و بن حؿبب في زؿاعة هبحرة للماٌ العام ؾاإلاا ؤن الخافؼ و اإلاطلخت الصخطُت غاثبت و ألاحىع
مخضهُت مما ٌشيل صافعا كىٍا للؿلىن اإلاىدغف مً زالٌ اؾخغالٌ مىكع العمل و حعله مطضعا للثراء
الصخص ي  ،ختى بن حؿبب في زؿاعة هبحرة للماٌ العام ؾاإلاا ؤن الضولت كاصعة على الخعىٍؼ  ،بال ؤن
الطىعة ال جسخلف شِئا في الىظام الاكخطاصي الخغ خُث ؤن الثلافت الؿاثضة على خب الظاث و
جفػُل اإلاطلخت الصخطُت و الؿعي وعاء حعظُم الىؿب اإلااصي صون ؤي اعخباع للعىامل الاحخماعُت
ًيخج ؤًػا مماعؾاث مالُت و بصاعٍت فاؾضة .
فلض ؾعذ العضًض مً الضوٌ بلى جبني مسؿؿاث إلايافدت الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي  ،والتي واهذ غالُا
جبىء بالفشل  ،وعجؼها عً مغاكبت مسخلف الفىاعل الىؾىُت مً هُئاث مدلُت خيىمُت  ،ماؾؿاث
اكخطاصًت  .....وهى ما ؤصي بلى ؾغح بضاثل عضة إلايافدت الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي مً بُنها خىهمت
الشغواث .
 .1.1طزح ؤلاشياليت  :وعلى غىء ما ؾبم جخطح ؤهمُت جؿبُم خىهمت الشغواث في الخإزحر على ظاهغة
الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي  ،وما ًىعىـ على طلً مً جالعباث بمسغحاث الىظام اإلاداؾبي  ،لظلً فةن
هظه الضعاؾت حؿعى ؤلاحابت على ؤلاشيالُت الخالُت :
753
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إلى ؤي مدي ًمىً لحىهمت الشزواث ؤن حطاهم في الحد مً جفاكم ظاهزة الفطاد ؤلاداري و اإلاالي ؟
ولإلجابت على هذه ؤلاشياليت جم الخطزق غلى ماًلي :
.2ؤلاطار العام لحىهمت الشزواث :
 : .1.2ماهيت حىهمت الشزواث  :جللى خىهمت الشغواث اهخماما متزاًضا في شتى ؤكؿاع العالم اإلاخلضمت
منها و الىاشئت على خض ؾىاء و طلً لضوعها الخاؾم في ججىِب الشغواث مساؾغ الخعثر و الفشل اإلاالي و
ؤلاصاعي  ،فػال عً صوعها في حعظُم اللُمت الؿىكُت للشغهت بما ًػمً لها عىطغ الىمى وؤلاؾخمغاعٍت
 ،وجىفغ خىهمت الشغواث معاًحر ألاصاء الىفُلت بالىشف عً خاالث الخالعب و ؾىء ؤلاصاعة بلضع ًاصي
بلى هؿب زلت اإلاخعاملحن في ؤؾىاق اإلااٌ و العمل على اؾخلغاع جلً ألاؾىاق  ،هما جلعب صوعا هاما في
ججىب الشغواث الاهؼالق في مشاول مداؾبُت جاصي بلى انهُاعاث .
 .2.2حعزيف حىهمت الشزواث :
حشحر الضعاؾاث بلى عضم اجفاق الباخثحن و اإلاماعؾحن على جغحمت مطؿلح خىهمت الشغواث و بإن هىان
عضة حعاعٍف لهظا اإلاطؿلح فالبعؼ ٌؿميها ؤلاحغاءاث الخىُمت  ،و ًغي آلازغون حؿمُتها ؤلاصاعة
الغشُضة  ،ؤلاصاعة الخىُمت  ،الخىم الغاشض  ،الخاهمُت .
وفُما ًلي بعؼ الخعغٍفاث لخىهمت الشغواث :
حعغف بإنها مجمىعت مً اللىاهحن و الىظم و اللغاعاث التي تهضف بلى جدلُم الجىصة و الخمحز في ألاصاء
عً ؾغٍم ازخُاع ألاؾالُب اإلاىاؾبت و الفعالت لخدلُم زؿـ و ؤهضاف الشغهت  ،وبمعنى ؤزغ :
فان خىهمت الشغواث حعني الىظام ؤي وحىص هظم جدىم العالكاث بحن ألاؾغاف ألاؾاؾُت التي جازغ في
ألاصاء هما حشمل ملىماث جلىٍت اإلااؾؿت على اإلاضي البعُض و جدضًض اإلاؿاوٌ و اإلاؿاولُت ( ػهاء
صًىب  ،9119 ،،ضفدت . )4وحعغفها ماؾؿت الخمىٍل الضولُت  IFCبإنها " الىظام الظي ًخم مً زالله
بصاعة الشغواث و الخدىم في ؤعمالها " (ؾىاء عبض الىغٍم الخالق  ،9119 ،ضفدت . )7
ؤما مىظمت الخعاون الاكخطاصي الضولي و الخىمُت  OECDفلض ؤوعصث مفهىما للخاهمُت اإلااؾؿُت على
ؤنها مجمىعت مً اللىاعض و العالكاث بحن بصاعة الشغهت و مجلـ ؤلاصاعة و اإلاالن و حمُع ألاؾغاف التي
لها عالكت مع الشغهت وهى ؤلاؾاع اإلاىظم الظي ًخم مً زالله جدضًض ألاهضاف و جدلُلها ومغاكبت ألاصاء
و ؤلاشغاف الضكُم و ألاؾلىب الىاجح إلاماعؾت الؿلؿت (عماص مدمض ؤبى عجُلت و عالم خمضان ،
 ،9119الطفداث ، )90-91ومً زالٌ الخعغٍفاث الؿابلت جخطح عضة معان ؤؾاؾُت لخىهمت
الشغواث ؤهمها  :ـ مجمىعت مً ألاهظمت الخاضت بالغكابت على ؤصاء الشغواث  ،جىظُم العالكاث بحن
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مجلـ ؤلاصاعة و اإلاضًغًٍ و اإلاؿاهمحن و ؤصخاب اإلاطالح ً ،جب ؤن جضاع الشغواث لطالح اإلاؿاهمحن و
اإلاؿدثمغًٍ ـ ،مجمىعت مً اللىاعض التي ًخم بمىحبها بصاعة الشغهت والغكابت عليها وفم هُيل معحن و
مىظم جىػَع الخلىق و الىاحباث بحن اإلاشاعهت في بصاعة الشغهت  ،مثل مجلـ ؤلاصاعة و اإلاضًغًٍ
الخىفُظًحن و اإلاؿاهمحن .
وبطفت عامت ًمىً اللىٌ ؤن خىهمت الشغواث هي ألاصواث و ؤلاحغاءاث اإلاىظمت لشبىت العالكاث التي
جغبـ مسخلف ألاؾغاف مً مؿاهمحن و مؿحرًً و مجلـ ؤلاصاعة  ،عمالء  ،ومىعصًً  ، ....و جخػمً
بشيل ضغٍذ ؤو غمني ؤؾئلت خىٌ الؿلؿت و الغكابت و اإلاؿاولُت و بؾاع جدضًض بؾتراجُجُت الخىحه
العام ألصاء الشغهت (فاجذ غالب  ،9101 ،ضفدت . )00
 .3.2مبادئ حىهمت الشزواث و محدداجه :
 مبادئ حىهمت الشزواث :هظغا لالهخمام اإلاتزاًض إلافهىم خىهمت الشغواث  ،هىان العضًض مًاإلاباصعاث الغامُت بلى وغع مباصئها  ،فمً اإلاىظماث الغاثضة في وغع مباصت خىهمت الشغواث هجض :
 .1.3.2مبادئ مىظمت الخىميت و الخعاون الاكخصادي :
ـ حلىق اإلاطاهمين  :و حشمل خم هلل ملىُت ألاؾهم  ،و الخطىٍذ في الجمعُت  ،وازخُاع مجلـ
ؤلاصاعة  ،و الخطىٌ على عاثض مً ألاعباح  ،وجضكُم اللىاثم اإلاالُت .
ـ اإلاعاملت اإلادطاويت للمطاهمين  :وٍلطض بها اإلاؿاواة بحن خملت ألاؾهم صازل ول فئت  ،وؤًػا خلهم
في الضفاع عً خلىكهم اللاهىهُت  ،وخماًتهم مً عملُاث الاؾخدىاط او صمج مشيىن فيها  ،ؤو مً
الاججاع في اإلاعلىماث الضازلُت وهظلً خلهم في الاؾالع على حمُع اإلاعامالث مع ؤعػاء مجلـ ؤلاصاعة
ؤو اإلاضعٍحن الخىفُظًحن .
ـ دور ؤصحاب اإلاصالح  :وٍخػمً اخترام خلىكهم اللاهىهُت  ،والخعىٍؼ على اهتهان جلً الخلىقهظلً آلُاث حعؼٍؼ مشاعهتهم في الغكابت على الشغهت و خطىلهم على اإلاعلىماث اإلاؿلىبت .
 ؤلافصاح و الشفافيت  :وَشمل ؤلافطاح عً اإلاعلىماث طاث ألاهمُت  ،مثل ألاصاء اإلاالي و الدشغُليللشغهت و ؤهضافها و ألاخضار الهامت و عىامل اإلاساؾغ  ،بدُث ًخم ؤلافطاح عً ول جلً اإلاعلىماث في
الىكذ اإلاىاؾب بضون جإزحر و بضكت وافُت .
 مطؤولياث مجلظ ؤلادارة  :جخػمً هُيل مجلـ ؤلاصاعة و واحباجه اللاهىهُت و هُفُت ازخُاعؤعػاثه  ،ومهامه ألاؾاؾُت و صوعه في ؤلاشغاف على ؤلاصاعة الخىفُظًت (فاجذ غالب  ،9101 ،ضفدت
. )09
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 طمان وجىد اضاص إلطار فعاٌ لحىهمت الشزواث  :خُث حعمل الخىهمت على غمان شفافُت وهفاءة ألاؾىاق بما ًخىافم و خىم اللاهىن  .مع جدضًض و جىػَع واضح للمؿئىلُاث بحن مسخلف الجهاث
ؤلاشغافُت و الخىظمُت و الخىفُظًت وهظا ما ًاصي بلى الخإزحر الاًجابي على ألاصاء الاكخطاصي الشامل  ،و
هؼاهت ألاؾىاق  ،و الخىافؼ التي ًسللها للمشاعهحن في الؿىق  ،وحصجُع كُام ؤؾىاق جخمحز بالشفافُت و
الفعالُت  .هما حعمل على حعل اإلاخؿلباث اللاهىهُت و الخىظُمُت التي جازغ في مماعؾاث خىهمت
اإلااؾؿاث في هؿاق ازخطاص حشغَعي ما  ،مخىافلت مع خىم اللاهىن  ،وطاث شفافُت  ،وكابلت
للخىفُظ (عبض اإلاجُض كضي ،ضفدت )0
 .2.3.2مبادئ لجىت باسٌ :
وغعذ لجىت باػٌ في عام  0999بعشاصاث زاضت بالخىهمت في اإلااؾؿاث اإلاطغفُت و اإلاالُت  ،وهي
جغهؼ على الىلاؽ الخالُت :
 كُم الشغهت و مىازُم الشغف للخطغفاث الؿلُمت و غحرها مً اإلاعاًحر للخطغفاث الجُضة و الىظمالتي ًخدلم باؾخسضامها جؿبُم هظه اإلاعاًحر ؛
 بؾتراجُجُت للشغهت معضة حُضا  ،والتي بمىحبها ًمىً كُاؽ هجاخها الىلي و مؿاهمت ألافغاص في طلً الخىػَع الؿلُم للمؿئىلُاث و مغاهؼ اجساط اللغاع مخػمىا حؿلؿال و ظُفُا للمىافلاث اإلاؿلىبت مًألافغاص للمجلـ ؛
 وغع آلُت للخعاون الفعاٌ بحن مجلـ ؤلاصاعة و مضكم الخؿاباث و ؤلاصاعة العلُا ؛ جىافغ هظام غبـ صازلي كىي ًخػمً مهام الخضكُم الضازلي و الخاعجي و بصاعة مؿخللت للمساؾغ عًزؿىؽ العمل مع مغاعاة جىاؾب الؿلؿاث مع اإلاؿاولُاث ؛
 مغاكبت زاضت إلاغاهؼ اإلاساؾغ في اإلاىاكع التي ًخطاعض فيها جػاعب اإلاطالح بما في طلً عالكاث العملمع اإلالترغحن اإلاغجبؿحن باإلاطغف و هباع اإلاؿاهمحن و ؤلاصاعة العلُا ؤو مخسظي اللغاعاث الغثِؿُت في
اإلااؾؿت ؛
 الخىافؼ اإلاالُت و ؤلاصاعٍت لئلصاعة العلُا التي جدلم العمل بؿغٍلت ؾلُمت  ،و ؤًػا باليؿبت للمضعبحن ؤواإلاىظفحن ؾىاء واهذ في شيل حعىٍػاث ؤو جغكُاث عىاضغ ؤزغي ؛
 -جضفم اإلاعلىماث بشيل مىاؾب ؾىاء مً الضازل ؤو الخاعج .
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 3.3.2مبادئ مؤضطت الخمىيل الدوليت  :في عام  9113وغعذ ماؾؿت الخمىٍل الضولُت الخابعت
للبىً الضولي كىاعض و ؤؾـ مالُت و بصاعٍت هضفها صعم الخىهمت صازل اإلااؾؿاث واهم هظه ألاؾـ
هي( :مىاوع خضاص  ،9118 ،ضفدت )8
 ًجب ؤن جيىن اإلاماعؾاث حُضة وملبىلت ؛ بًجاص زؿىاث حضًضة جػمً الخىم الجُض الجضًض ؛ بؾهماث ؤؾاؾُت لخؿىٍغ و جدؿحن الخىم الجُض مدلُا ؛ اللُاصة الجُضة . .4.2محدداث حىهمت الشزواث :
هىان اجفاق على ؤن الخؿبُم الجُض لخىهمت الشغواث مً عضمه ًخىكف على مضي جىافغ و مؿخىي
حىصة مجمىعخحن مً اإلادضصاث هي :
-

اإلاحدداث الخارجيت :

وحشحر بلى اإلاىار العام لالؾدثماع في الضولت  ،و الظي ٌشمل على ؾبُل اإلاثاٌ  :اللىاهحن اإلاىظمت لليشاؽ
الاكخطاصي ( مثل كىاهحن ؾىق اإلااٌ و الشغواث و جىظُم اإلاىافؿت ومىع اإلاماعؾاث الاخخياعٍت و
ؤلافالؽ )  ،وهفاءة اللؿاع اإلاالي ( الُىىن و ؾىق اإلااٌ ) في جىفحر الخمىٍل الالػم للمشغوعاث  ،وهفاءة
ألاحهؼة و الهُئاث الغكابُت ( هُئت ؾىق اإلااٌ و البىعضت ) في بخيام الغكابت على الشغواث  ،باإلغافت
بلى اإلااؾؿاث الخاضت للمهً الخغة مثل مياجب اإلاداماة و اإلاغاحعت و الخطيُف الاثخماوي و
الاؾدشاعاث اإلاالُت و الاؾدثماعٍت  .وجغحع ؤهمُت اإلادضاصث الخاعحُت بلى ؤن وحىصها ًػمً جىفُظ
اللىاهحن و اللىاعض التي جػمً خؿً بصاعة الشغهت  ،والتي جللل مً الخعاعع بحن العاثض الاحخماعي و
العاثض الخاص .
-

اإلاحدداث الداخليت :

وحشحر بلى اللىاعض و ألاؾـ التي جدضص هُفُت اجساط اللغاعاث و جىػَع الؿلؿاث صازل الشغهت بحن
الجمعُت العامت و مجلـ ؤلاصاعة و اإلاضًغًٍ الخىفُظًحن  ،والتي ًاصي جىافغها مً هاخُت و جؿبُلها مً
هاخُت ؤزغي بلى جللُل الخعاعع بحن مطالح هظه ألاؾغاف الثالزت .
 .5.2ؤهميت و ؤهداف حىهمت الشزواث :
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 .1.5.2اهميت حىهمت الشزواث ً :خفم الىثحر مً الباخثحن و اإلاهخمحن على ؤهمُت خىهمت اإلايشأث و ما
جمثله مً صفع لعجلت الخىمُت وعفع مؿخىي ألاصاء و جسفُؼ صعحت اإلاساؾغة اإلاخعللت بالفؿاص ؤلاصاعي و
اإلاالي على مؿخىي اإلايشأث و الضوٌ على خض ؾىاء  ،وٍمىً الخمُحز بحن ؤهمُت الخىهمت فُما ًلي :
 .1.1.5.2ؤهميت الحىهمت باليطبت للمؤضطت :
ـ وغع ؤؾـ للعالكت بحن مضًغي اإلايشإة ومجلـ ؤلاصاعة و اإلاؿاهمحن مما ًاصي بلى وغىح خلىق
وواحباث ول ؾغف ٌؿمذ باؾخغالٌ ؤلامياهُاث اإلاخاخت ؤخؿً اؾخغالٌ مما ًغفع الىفاءة الاكخطاصًت
للشغهت ؛
ـ جاصي بلى الاهفخاح على ؤؾىاق اإلااٌ العاإلاُت و حظب كاعضة عغٍػت مً اإلاؿدثمغًٍ لخمىٍل اإلاشاعَع
الخىؾعُت ؛
ـ جؿبُم كىاعض الخىهمت ًؼٍض مً زلت اإلاؿدثمغًٍ ألن جلً اللىاعض جػمً خماًت خلىكهم .
 .2.1.5.2ؤهميت الحىهمت باليطبت للمطاهمين :
ـ حؿاعض في غمان الخلىق ليافت اإلاؿاهمحن مثل خم الخطىٍذ  ،خم اإلاشاعهت في اللغاعاث الخاضت
بإي حغحراث حىهغٍت كض جازغ على ؤصاء اإلايشإة في اإلاؿخلبل ؛
ـ ؤلافطاح اليامل عً ؤصاء اإلايشإة و الىغع اإلاالي و اللغاعاث الجىهغٍت اإلاخسظة مً كبل ؤلاصاعة العلُا
ٌؿاعض اإلاؿاهمحن على جدضًض اإلاساؾغ اإلاترجبت على الاؾدثماع في هظه اإلايشأث .
 .3.1.5.2ؤهميت الحىهمت في خلم الليمت :
تهضف الخىهمت ؤؾاؾا لػمان بجباع اإلاضًغًٍ ؤهضاف زلم الثروة اإلادضصة مً ؾغف اإلاؿاهمحن  ،هما
ؤن اإلاضًغًٍ ًخللىن ؤحىعا بلضع ماًلضمىهه  ،وتهخم الخىهمت بضعحت هبحرة بعالكت اإلاضًغًٍ و اإلاؿاهمحن
ألن هاالء فلـ الظًً ال جخىفغ لضيهم علىص حؿمذ لهم بػمان مطالخهم  ،وحعاعع اإلاطالح بحن
الؿغفحن ًمىً ان ًخللظ بغبـ ؤحىع اإلاضًغًٍ بإصائهم  ،لخطبذ بعض طلً مشيلت الخعاعع في اإلاطالح
بحن اإلاؿاهمحن و اإلاضًغًٍ مدلىلت حؼثُا  ،وباليؿبت لبعؼ الىخاب فةن امخالن حؼء مً عؤؽ اإلااٌ في
اإلايشإة ٌعخبر ماشغ زلت و بشاعة حُضة على ألاصاء اإلاؿخلبلي لباقي ألاؾغاف .
 .2.5.2ؤهداف حىهمت الشزواث  :حعض ؤهضاف الخىهمت عضًضة ومً ؤهمها آلاحي :
 جضعُم عىطغ الشفافُت في وافت اإلاعامالث و عملُاث الشغواث و بحغاءاث اإلاداؾبت و اإلاغاحعت اإلاالُتعلى الىدى  ،الظي ًمىً مً غبـ عىاضغ الفؿاص في ؤي مغخلت ؛
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 جدؿحن و جؿىٍغ الشغهت و مؿاعضة اإلاضًغًٍ و مجلـ ؤلاصاعة على بىاء بؾتراجُجُت ؾلُمت و غماناجساط كغاعاث ؤو الؿُؿغة الؿلُمت على الىفاءة ؛
 جلىٍت زلت الجمهىع في هجاح الخىضطت و غمان جدلُم الضولت ألفػل عاثض على اؾدثماعاتها  ،وبالخالي بجاخت اإلاؼٍض مً فغص العمل و ػٍاصة الخىمُت ؤلاكخطاصًت ؛
 .6.2خصائص حىهمت الشزواث و ملىماتها :
 .1.6.2خصائص حىهمت الشزواث  :لخىهمت الشغواث مجمىعت مً الخطاثظ هي :
 الاهظباط  :ؤي بجباع الؿلىن ألازالقي اإلاىاؾب و الصخُذ . الشفافيت  :ؤي جلضًم ضىعة خلُلُت ليل ما ًدضر . الاضخلالليت  :ؤي الجىحض جإزحراث و غغىؽ غحر الػمت للعمل .اإلاطؤوليت  :ؤي وحىص مؿاولُت ؤمام حمُع ألاؾغاف طوي اإلاطلخت في اإلايشإة . اإلاطاءلت  :ؤي بمياهُت جلُُم و جلضًغ ؤعماٌ مجلـ ؤلاصاعة و ؤلاصاعة الخىفُظًت . العدالت  :ؤي ًجب اخترام خلىق مسخلف اإلاجمىعاث ؤصخاب اإلاطلخت في اإلايشإة . اإلاطؤوليت الاجخماعيت  :ؤي الىظغ بلى الشغهت هعىن بكخطاصي حُض . .2.6.2ملىماث حىهمت الشزواث  :لخضعُم و حعؼٍؼ هظام الخىهمت في اإلااؾؿت ً ،جب جىفغ مجمىعت
مً اإلالىماث هظهغ منها( :خؿُاوي عبض الخمُض  ،9119 ،،ضفدت )95
 وحىص كىاهحن و حشغَعاث جىضح خلىق اإلاؿاهمحن وواحباتهم مثل خم الخطىٍذ  ،خم اهخسابمجلـ ؤلاصاعة وخم حعُحن و عؼٌ مغاكب الخؿاباث  ،هما جىضح في اإلالابل خلىق اإلاجخمع على
اإلااؾؿت و واحباتهم اججاهاتها ؛
 وحىص عئٍت واضخت جدضص اإلاعالم ؤلاؾتراجُجُت للماؾؿت مع ألاصواث التي جىفل جدلُم هظه الغئٍت ،وطلً مً زالٌ جغحمتها بلى زؿـ و ؤهضاف كطحرة و بعُضة اإلاضي ؛
 وحىص هُيل جىظُمي واضح جدضصه الؿلؿاث و اإلاؿاولُاث  ،جفغػه مجمىعت مً ألاهظمت مثل الىظامالضازلي للماؾؿت  ،هظام الغكابت الضازلُت  ،زم بعض طلً و الاهم هظام إلاداؾبت اإلاؿاولُت ًىفغ
مجمىعت مً اإلااشغاث اإلاالُت و الغحر اإلاالُت الالػمت إلاؿاثلت و جلُُم ألصاء ؛
 .3مدخل الى الفطاد ؤلاداري واإلاالي :
حعخبر ظاهغة الفؿاص و الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي بطىعة زاضت ظاهغة عاإلاُت شضًضة الاهدشاع طاث
حظوع عمُلت جإزظ ؤبعاصا واؾعت جخضازل فيها عىامل مسخلفت ًطعب الخمُحز بُنها  ،وجسخلف صعحت
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شمىلُتها مً مجخمع بلى آزغ  ،بط خظُذ ظاهغة الفؿاص في آلاوهت ألازحرة باهخمام الباخثحن في مسخلف
الازخطاضاث واالكخطاص و اللاهىن و علم الؿُاؾت و الاحخماع  ،هظلً م حعغٍفه وفلا لبعؼ
اإلاىظماث العاإلاُت ختى ؤضخذ ظاهغة ال ًياص ًسلى مجخمع ؤو هظام ؾُاس ي منها .
 .1.3حعزيف الفطاد  :للفؿاص عضة حعاعف هظهغ منها ماًلي :
 حعزيف ألامم اإلاخحدة  :الفؿاص ًخػمً ؾىء اؾخعماٌ الؿلؿت العامت لخدلُم مىؿب زاص ،وَشمل اللؿاع الخاص و العام  ،وٍىضعج مً الغشىة بلى عملُاث اؾخغالٌ الىفىط  ،الخبُِؼ ،
وشاؾاث الجغٍمت اإلاىظمت و غحرها (عبض اللاصع زلُل  ،9119 ،ضفدت .)90
 حعزيف البىً الدولي  :هى "بؾاءة اؾخعماٌ الىظُفت العامت لخدلُم هفع زاص "  ،و ًىضعج جدذاؾم الفؿاص الطغحر .
 حعزيف مىظمت الشفافيت الدوليت  :فلض اعخمضث الخعغٍف الخالي للفؿاص هى جدغٍف ؾلؿت مالفاثضة زضمت مطالح زاضت  ،ؾىاء حعلم ألامغ بؿلؿت ؾُاؾُت ؤم بؿلؿت كػاثُت ؤم بصاعٍت ام
بكخطاصًت  ،بمعنى ؤن الفؿاص عباعة عً اجساط اللغاعاث في الشإن العام و فم اعخباعاث اإلاطلخت
الخاضت  ،ولِـ اإلاطلخت العامت ( عماص ضالح عبض الغػاق و  ،الشُش صاووص  ،9113 ،ضفدت . )30
ؤما الاجفاكُت العغبُت إلايافدت الفؿاص فخعغفه بإهه ظاهغة بحغامُت مخعضصة الاشياٌ طاث ؤزاع ؾلبُت
على اللُم ألازالكُت و الخُاة الؿُاؾُت و الىىاحي الاكخطاصًت و الاحخماعُت  ،و بط جػع في اعخباعها ؤن
الخطضي للفؿاص ال ًلخطغ صوعه على الؿلؿاث الغؾمُت للضولت و بهما ٌشمل ؤًػا ألافغاص و ماؾؿاث
اإلاجخمع اإلاضوي التي ًيبغي ؤن جاصي صوعا فعاال في هظا اإلاجاٌ ( مطلح عبحر  ،9117 ،ضفدت . )58
وعمىما فان الفؿاص همطؿلح ٌغؿي مجمىعت واؾعت مً اإلاماعؾاث الؿُاؾُت والاكخطاصًت و
ؤلاصاعٍت اإلاشبىهت و ٌشمل مؿاخت واؾعت مً ألاعماٌ و الخطغفاث غحر الشغعُت  ،فهى ظاهغة معلضة
جدشعب ؤؾبابها و جدىىع ؤزاعها و حشمل ؤهىاعا مسخلفت مً ؤهماؽ الؿلىن الشاطة .
 .2.3اضباب و مظاهز الفطاد :
 .1.2.3اضباب اهدشار الفطاد :
حعضصث ألاؾباب اليامىت وعاء اهدشاع ظاهغة الفؿاص و جفشيها في اإلاجخمعاث  ،و ًمىً بحماٌ مجمىعت
مً ألاؾباب العامت لهظه الظاهغة فُما ًلي  ( :فُطل مدمىص الشىاوعة  ،9119 ،ضفدت )030
 عضم الالتزام بمبضؤ الفطل اإلاخىاػن بحن الؿلؿاث و غعف الخىهمت ؤلاصاعٍت ؛ جضوي مهىُت ألاحهؼة الغكابُت العامت والخاضت في الضولت واإلاجخمع ؛« مجلت اإلالزيشي للدراضاث الاكخصادًت واإلااليت ،اإلاجلض ،3العضص،0خاص ،حاهفي  »9109ص ص 374-347
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 الخدىالث الؿُاؾُت و الاكخطاصًت و الاحخماعُت اإلافاحئت و غحر اإلاضعوؾت ؛ غعف ؤلاصعاصة الؿُاؾُت و الترصص باجساط ؤلاحغاءاث الىكاثُت و العالحُت الىاحعت ؛ بؾخسضام الشغواث ألاحىبُت لىؾاثل ؤلاغغاء و ؤلاغىاء اإلابخىغة لػمان الخطىٌ على جىفُظ العؿاءاثو اإلاشاعَع الجضًضة مً غحر وحه خم .
 .2.2.3مظاهز الفطاد  :الفؿاص مً خُث مظهغه ٌشمل ؤهىاع عضة منها( :حىعج العبض ،9114 ،
ضفدت )995
 الفطاد الطياس ي :بؾاءة اؾخسضام الؿلؿت العامت ألهضاف غحر مشغوعت  ،و عاصة ما جيىن ؾغٍتلخدلُم مياؾب شخطُت هظلً زػىع الجهاػ الخىفُظي لشغوؽ اللىي الؿُاؾُت الخاهمت و جدىٍله
بلى حهاػ لخماًت و بصامت و بؾخمغاع اللىي الؿُاؾُت الخاهمت وصعمها .
 الفطاد ؤلاداري :و ًخعلم بمظاهغ الفؿاص و الاهدغاف ؤلاصاعي ؤو الىظُفي مً زالٌ اإلاىظمت و التيجطضع مً اإلاىظف العام ؤزىاء جإصًت العمل بمسالفت الدشغَع اللاهىوي و غىابـ اللُم الفغصًت  ،ؤي
اؾخغالٌ مىظفي الضولت إلاىاكعهم و ضالخُاتهم للخطىٌ على مياؾب و مىافع بؿغق غحر مشغوعت (
كاؾم هاًف علىان ،9100 ،ضفدت . )69
 الفطاد اإلاالي ً:خمثل بمجمل الاهتهاواث اإلاالُت و مسالفت اللىاهحن اإلاالُت التي جىظم ؾحر العمل ؤلاصاعيو اإلاالي في الضولت و ماؾؿاتها و مسالفت الخعلُماث اإلاخعللت بإحهؼة الغكابت اإلاالُت هضًىان الغكابت اإلاالُت
اإلاسخظ بفدظ و مغاكبت خؿاباث و ؤمىاٌ الخيىمت و الهُئاث و اإلااؾؿاث العامت والشغواث (حىعج
جىما بُضاوٍض  ،9109 ،،ضفدت . )98
 الفطاد ألاخالقي :وٍخمثل باالهدغافاث ألازالكُت و ؾلىن الفغص و جطغفاجه غحر اإلاىػبؿت بضًً ؤوجلالُض ؤو عغف احخماعي ملبىٌ .
 .3.3حعزيف وخصائص الفطاد ؤلاداري و اإلاالي :
 .1.3.3حعزيف الفطاد ؤلاداري :
ًطعب بًجاص حعغٍف مىخض للفؿاص ؤلاصاعي  ،ومً غمً حعاعٍفه ماًلي :
 هى ول اهدغاف بالؿلؿت العامت اإلامىىخت للمىظفحن عً ألاهضاف اإلالغعة لها كاهىها (، World bank ،0979ضفدت .)019
 عغفه البىً لضولي على ؤهه بؾاءة اؾخعماٌ الىظُفت العامت للىؿب الخاص (هىع العلاص ،9101 ،ضفدت . )4
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ومً مجمل الخعاعف الؿابلت وؿخيخج ؤن الفؿاص ؤلاصاعي هى اؾخغالٌ ؾلؿت الىظُفت العامت لخدلُم
مياؾب زاضت بؿغق غحر مشغوعت هظامُا .
 حعزيف الفطاد اإلاالي  :الفؿاص اإلاالي ًخمثل بمجمل الاهتهاواث اإلاالُت و مسلفت اللىاهحن اإلاالُت التيجىظم ؾحر العمل الاصاعي و اإلاالي في الضولت و ماؾؿاتها و مسالفت الخعلُماث اإلاخعللت بإحهؼة الغكابت
اإلاالُت هضًىان الغكابت اإلاالُت اإلاسخظ بفدظ و مغاكبت خؿاباث و ؤمىاٌ الخيىمت و الهُئاث و
اإلااؾؿاث العامت والشغواث (ؤمحر فغج ًىؾف  ،9100 ،ضفدت . )034
 -.2.3.3خصائص الفطاد ؤلاداري و اإلاالي ً:خمحز الفؿاص ؤلاصاعي بجملت مً الخطاثظ هظهغها في
الىلاؽ الخالُت (حىعج جىما بُضاوٍض  ،9109 ،،ضفدت  -:)98للفؿاص ؤشياال و مظاهغ مخعضصة ًطعب
ؤلاخاؾت بها و الخطضي لها والغشىة  ،و الازخالؽ  ،والتزوٍغ  ،والابتزاػ  ،و ؾىء ؤلاؾخسضام الىاضح
لؤلمىاٌ العامت هىؿب شخص ي  ،وؾىء اؾخسضام الؿلؿلت الؿُاؾُت لخدلُم مياؾب شخطُت ؛
 ؤهه عمل زفي مؿختر  ،فعاصة ما ًخم الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي في بؾاع مً الؿغٍت و الخىف  ،و ؤنالىشف عً خاالث الفؿاص ال جاصي في الغالب بال للىشف عً حؼء مً الخلُلت التي ًجب معغفتها
واملت ؛
 وحىص عىطغ اإلاغامغة و اإلاساؾغة الظي ًطاخب ؤعماٌ الفؿاص  ،الظي ًيىن مغغٍا في اإلاىاكف والظغوف التي ًيىن فيها عىطغ اإلاساؾغة غعُفا .
 .4.3اضباب الفطاد ؤلاداري و اإلاالي و مظاهزهما :
 .1.4.3اضباب الفطاد ؤلاداري و اإلاالي :للفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي حلت مً ألاؾباب الاكخطاصًت و
الؿُاؾُت و الاحخماعُت هىحؼها فُما ًلي :
 ؤضباب اكخصادًت  :جلعب الظغوف الاكخطاصًت صوعا هاما في ظهىع الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي فؿىءألاخىاٌ الاكخطاصًت و التي جخمثل في عجؼ الضولت عً بشباع الخاحاث ألاؾاؾُت للمىاؾً ؾبب عثِؿُا
لؿلىن اإلاغض ى العاملحن  ،وطلً غالبا ما ًيىن ملغون بالؿُاؾاث الاكخطاصًت اإلاغججلت  ،هظلً
ألاػماث الاكخطاصًت التي جخعغع لها اإلاجخمعاث ألؾباب مسخلفت  .وعلى اإلاؿخىي الخىظُمي فةن غُاب
الىظم الخاضت بالخىافؼ و التي حؿاعض العاملحن على البظٌ و الخمؿً باألزالق و عضم جدضًض الغواجب
على ؤؾاؽ علمي ؾلُم مبني على جىضُف الىظاثف و فلضان العضالت في ؾُاؾاث التركُت ًاصي بلى
جفش ي الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي .
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 ؤضباب اجخماعيت ً:فؿغ اإلاضزل الاحخماعي الفؿاص بعىامل احخماعُت زلافُت بدخت  ،خُث ٌعخبر ؤنالفؿاص و الؿلىن اإلاىدغف ال ًيشإ في الغالبُت هدُجت بىاعث و صوافع فغصًت للخغوج على الػبـ
الاحخماعي بل على العىـ ٌشيل حىىخا احخماعُا هى خطُلت الخعاون ليل مً الىظام الاحخماعي ،
وزلافت اإلاجخمع على وشىثه و جؿىعه  ،ؤي اهه ٌعُض مظاهغ الفؿاص الى البِئت الاحخماعُت و بيُت
العالكاث الؿاثضة بحن الىاؽ و مظاهغ الاغؿغاب و الخلل في البىاء الاحخماعي  ،و ؾُاصة عمىػ زلافُت
مىدغفت جخغلغل في ماؾؿاث اإلاجخمع و هظمه اإلاسخلفت ). (Werlin , Herbert H , 2003, p. 331
ومً بحن هظه ألاؾباب ماًلي  -:اؾخغالٌ الاهخماءاث العشاثغٍت و ؤلاكلُمُت و الؿاثفُت في الخعامل
الغؾمي للػغـ على العاملحن لخدلُم مياؾب بضون وحه خم ؛
 اؾخغالٌ العالكاث الصخطُت غحر الغؾمُت إلهجاػ اإلاعامالث الصخطُت و التي جخعاعع مع اللىاهحنوجمـ اإلاطلخت العامت ؛
 ألازغ الؿلبي لبعؼ العاصاث الاحخماعُت على ؾلىن ؤلاصاعٍحن و اإلاخعاملىن جػعف الاهخمام بالىكذ ،وعضم الالتزام باإلاىاعُض و اؾخسضام امالن الضولت ألغغاع شخطُت ؛
 الجل و الؿظاحت و غغـ الظغوف الاحخماعُت حؿبب في بكضام بعؼ اإلاىظفحن و اإلاىاؾىحن علىالخداًل و التزوٍغ .
 ؤضباب ضياضيت ٌ :عخبر الفؿاص الؿُاس ي ؾببا مً ؤؾباب الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي فالعمل ًخم غمًالبِئت الؿُاؾُت ووفلا إلؾاعها الغؾمي  ،و العاملىن فيها جدذ الغكابت اللػاثُت و الدشغَعُت و لظلً
فةن ؤي غعف لهظه الغكابت بؿبب الاهدغاف في ؾلىن العاملحن ٌؿاعض على اهدشاع الفؿاص  ،هما ؤن
جمخع هباع اإلاؿئىلحن بطالخُاث واؾعت في ظل غُاب هظام للمداؾبت و اإلاؿاثلت ًؼٍض مً حجم الفؿاص
خُث نهم ضىاع اللغاع و ضالخُاتهم جمىنهم مً اؾخغالٌ ؾلؿاتهم إلاطالخهم الصخطُت (هُفاء حىاص
الشُش خؿً  ،ػهغاء مدمض حاؾم  ،زىله زالض ،9100 ،ضفدت .)981
 ؤضباب إداريت :هىان العضًض مً ألاؾباب ؤلاصاعٍت التي حعض مىازا مىاؾُا للفؿاص و جمهض لللاثمحنعلُه منها ؤؾباب زاعحُت جخمثل في :
ـ جيلُف اإلاىظماث ؤلاصاعٍت بإعباء ووظاثف جفىق كضعاتها و بمياهاتها البشغٍت و اإلاالُت مما ًىجم عىه
عجؼ و كطىع في بهجاػ اإلاعامالث و جإزحرها ؛
ـ حمىص ؾُاؾاث ألاحىع و اإلاغجباث و عضم مىاهبتها للظغوف الاكخطاصًت و الخغحراث الجظعٍت في اإلاجخمع
؛
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ـ هثرة الثغغاث في اللىاهحن و الىظم و الخعلُماث و عضم معالجتها ؤو جىبُه اإلاؿئىلحن لؤلغغاع الىاججت عنها
ـ عضم هفاًت اللُاصاث ؤلاصاعٍت و عضم التزام العملحن بإزالكُاث الىظُفت .
 .2.4.3مظاهز الفطاد ؤلاداري و اإلاالي :للفؿاص اإلاالي و ؤلاصاعي مظاهغ و ججلُاث ؾُاؾُت و مالُت و
بصاعٍت و ؤزالكُت جخمثل في  -:الجاهب الطياس ي ً :خجلى الفؿاص في الخىم الشمىلي الفاؾض  ،وفلضان
الضًملغاؾُت وفؿاص الخيام و ؾُؿغة هظام الخىم على الاكخطاص و جفش ي اإلادؿىبُت (اهؿىان عؿغة،
 ،9114ضفدت . )096
 وفي الجاهب اإلاالي ً :خمثل الفؿاص باالهدغافاث اإلاالُت و عضم الالتزام باللىاعض و ألاخيام اإلاالُت التيجىظم ؾحر العمل ؤلاصاعي و اإلاالي في الضولت و ماؾؿاتها و مسالفت حعلُماث ؤحهؼة الغكابت اإلالُت ،
وجخجؿض مظاهغ الفؿاص اإلاالي بالغشاوي و الازخالؽ و التهغب الػغٍبي و اإلادؿىبُت في الخعُِىاث و
اإلاغاهؼ الىظُفُت (ؾعض العجزي ،9119 ،ضفدت .)68
 اما الفطاد ؤلاداري  :فاهه ًخعلم باالهدغافاث ؤلاصاعٍت و الىظُفُت ؤو الخىظُمُت التي جطضع عًاإلاىظفحن العمىمُحن ؤزىاء جإصًتهم إلاهام عملهم  ،وجخجؿض مظاهغ الفؿاص الاصاعي في الدؿِب لضي
اإلاىظفحن وعضم اخترام الىكذ وجمػِخه في ؤمىع ال عالكت لها بمهام الىظُفت و اؾخدلاكاتها  ،وعضم
جدمل اإلاؿاولُت و بفشاء ؤؾغاع العمل وغحرها (عامغ الىبِس ي  ،9119 ،ضفدت .)87
 و في الجاهب ألاخالقي ً :خمثل الفؿاص باالهدغافاث ألازالكُت و الؿلىهُت التي ًلىم بها مىظفي الضولت ،و اإلاخعللت بؿلىههم الصخص ي و جطغفاتهم اإلاخمثلت باؾخغالٌ الىظُفت لخدلُم مطالح شخطُت على
خؿاب اإلاطلخت العامت و مماعؾت اإلادؿىبُت صون الىظغ اعخباعاث الىفاءة و الجضاعة عىض حعُحن
اإلاىظفحن .
وٍمىً جلخُطها بشيل مسخطغ هما ًلي ( :صبابش عفُعت  ،9109 ،ضفدت )6
 الزشىة  :وحعني خطىٌ الصخظ على مىفعت جيىن مالُت في الغالب لخمغٍغ او جىفُظ ؤعماٌ زالفالدشغَع ؤو ؤضىٌ اإلاهىت  ،ؤو هي ما ٌعؿى إلبؿاٌ خم او إلخلاق باؾل .
 اإلاحطىييت  :ؤي بمغاع ما جغٍضه الخىظُماث ( ألاخؼاب ؤو ألاكالُم ؤو اإلاىاؾم ) مً زالٌ هفىطهم صوناؾخدلاكهم لها ؤضال
 اإلاحاباة  :ؤي جفػُل حهت على حهت بغحر وحه خم  ،هما في مىذ اإلالاوالث و العؿاءاث ؤو علىصالاؾدئجاع و الاؾدثماع
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 الىضاطت  :ؤي جضزل شخظ طا مغهؼ لطالح مً ال ٌؿخدم الخعُحن ؤو بخالت العلض ؤو بشغاٌاإلاىطب  ....الخ .
 الابتزاس و التزويز  :لغغع الخطىٌ على اإلااٌ مً ألاشخاص مؿخغال مىكعه الىظُفي بخبرًغاثكاهىهُت ؤو بصعٍت ؤو بزفاء الخعلُماث الىافظة على ألاشخاص اإلاعىُحن هما ًدضر في صواثغ الػغٍبت ؤو
جؼوٍغ الشهاصة اإلاضعؾُت .
 نهب اإلااٌ العام  :مً زالٌ اؾخغالٌ اإلاىكع الىظُفي للخطغف بإمىاٌ الضولت بشيل ؾغي مً غحروحهت خم ؤو جمغٍغ ؾلع عبر مىافظ الؿىق الؿىصاء ؤو تهغٍب الثروة الىفؿُت .
 .4حىهمت الشزواث و الحد مً الفطاد ؤلاداري و اإلاالي :
بن العالم ٌؿعى بلى جدلُم جىمُت اكخطاصًت فُما ًخعلم بالشغواث  ،بال ؤن هىان عاثلا ًدض مً
ؾغعت جدلُم هظه ألاهضاف  ،ؤال وهى الفؿاص و الظي ؤضبذ هاحـ العالم بإؾغه ؾىاء الضوٌ الفلحرة
ؤو الغىُت  ،فهى عمل على حشىٍه الخجاعة الضولُت و الخضفلاث الاؾدثماعٍت  ،و ٌؿهل ؤوشؿت الجغٍمت
اإلاىظمت على اإلاؿخىي الضولي واالججاع باإلاسضعاث و غؿُل ألامىاٌ  .و ًدضر الفؿاص ؤًػا عىض زؿىؽ
الخماؽ بحن اللؿاعحن العام والخاص  ،خُث ؤن ظاهغة الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي ؾىاء في الشغواث
العامت ؤو الخاضت منها ما هى بال حعبحر عً وحىص زلل في بصاعة الضولت و اهدغاف عً ألاؾـ التي ؤوشئذ
مً ؤحلها جلً الشغواث  ،لظا ظهغث مفغصاث حضًضة مثل خىهمت الشغواث و التي حعني مؼٍضا مً
الخضزل و ؤلاشغاف مً حاهب اإلاؿاهمحن و حمعُاتهم العمىمُت على مجالـ ؤلاصاعة و ؤحهؼتها الخىفُظًت
 ،فإضبدذ جدخل ؤهمُت هبحرة في ميافدت الفؿاص  ،زاضت في ظل ما ٌشهضه العالم الُىم مً جدىٌ
بلى اكخطاص الؿىق  ،والظي جلعب فُه الشغواث الخاضت صوعا هبحرا و مازغا  ،بما ًدبعه مً غغوعة
مغاكبت هظا الضوع وجلىٍمه .
.1.4الطلىن ألاخالكيت و دورها في الحد مً الفطاد ؤلادري و اإلاالي :
اضبدذ ازالكُاث العمل و الخىهمت عاملحن عثِؿُحن مً العىامل التي جازغ على اللغاعاث الاؾدثماعٍت
بل و جدضص جضفلاث عؤؽ اإلااٌ على مؿخىي العالم بالغغم ؤن طلً ٌعؼي حؼثُا بلى الفػاثذ ألازحرة التي
وكعذ في ول مً البلضان الىامُت و اإلاخلضمت  ،واهؿالكا مً هظا فان مداعبت الفؿاص و بكغاع الخىهمت
ًلىم على اإلاعاًحر ألازالكُت بلى حاهب اعخباعاث عملُت زاضت بخدؿحن ؤصاء الؿىق .
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 : .1.1.4حعزيف ؤخالكياث العمل ً :مىً حعغٍف ؤزالكُاث العمل في الشغهت بإنها " اججاه ؤلاصاعة و
جطغفاتها ججاه مىظفيها و عمالئها و اإلاؿاهمحن و اإلاجخمع عامت وكىاهحن الضولت طاث العالكت بدىظُم
عمل الشغواث (الغالبي ؾاهغ  ،مدؿً مىطىع  ،9115 ،ضفدت . " )51
حعغف ؤزالكُاث العمل بإنها مجمىعت عامت مً اإلاعخلضاث و اللُم و اإلاباصت التي جدىم ؾلىن الفغص في
اجساط اللغاعاث و الخمُحز بحن ما هى ضىاب ؤو زؿإ  ،حُض ؤو س يء  ،خالٌ ؤو خغام  ،و ؤن مطاصع جلً
اللُم و اإلاعخلضاث للفغص جإحي مً زالٌ ألاؾغة و ألاضضكاء  ،اإلاضعؾحن  ،مىاهج الخعلُم  ،ؤلاعالم العام
والثلافت (كىعاعي مغٍم  ،ضىفي بًمان  ،9109 ،ضفدت .)3
 .2.1.4ؤهميت ؤخالكياث العمل جخمثل ؤهمُت ؤزالكُاث العمل فُما ًلي( :ؤخمض مدمىص خبِب البىحي
 ،بضون ؾىت ،ضفدت )01
 حعؼٍؼ ؾمعت الشغهت على ضعُض البِئت اإلادلُت و ؤلاكلُمُت و الضولُت الظي له مغصوص اًجابي للمىظمت حعاظمذ ؤهمُت ؤزالكُاث العمل في الشغواث بعض اهدشاع العضًض مً الفػاثج و الخجاوػاث في عالمألاعماٌ زالٌ الؿىىاث ألازحرة ٌ .عخبر غُاب اللُاصة ألازالكُت في ؤًه شغهت ؾببا في ؾلىؾها  ،آلهه
ًػعف معىىٍاث اإلاىظفحن و ًجغصهم مً الثلت و ًجزع زلت العمالء  ،فُاصي بلى انهُاع الشغهت ؛
 جداوٌ زالضت " ؤزالق العمل " الىشف عً الؿلىهُاث ألازالكُت و الؤلزالكُت صازل الشغواث  ،معجدضًض و جىضُف ؤزالكُاث اإلاخلضمحن للىظاثف  ،ووغع ؤهضاف عملُت كابلت للخؿبُم جضعى للخدلي
بالؿلىن ؤلاًجابي  ،و اؾخسضام جلاعٍغ جلُُم ألاصاء لئلشاصة بالؿلىهُاث ألازالكُت اإلاثمغة ؛
 .3.1.4معاًير ؤخالكياث العمل  :خُث جخمثل معاًحر ألازالق فُما ًلي ،9100 ، Thomsen( :
الطفداث )054-053ـ ؤلاخالص  :خُث جبرػ كُمت ؤلازالص في اللىٌ و العمل ابخغاء وحه هللا حعالى
وعغاه  ،وبِئت زالطت مً حمُع ألاؾغاف في ؤؾلىب الخىهمت
ـ ألاماهت  :وكطض بها مجاٌ الخىهمت ؤن ًيىن اإلاؿئىلحن و غضاعة الشغهت و مياجب اإلاداؾبت ؤمىاء على
ما لضيهم مً بُاهاث و معلىماث مع عضم حشىٍه ؤو جدغٍف الخلاثم ؤو الخالعب بها .
ـ العدالت  :جدلُم العضٌ في خىهمت الشغواث و ًخطح طلً في غغوعة جدلُلها بحن ألاؾغاف اإلاسخلفت
طاث الطلت بالشغهت  ،وهى ألامغ الظي عمل على بجاخت الفغضت ليافت ألاؾغاف للخطىٌ على اإلاعلىماث
الصخُدت .
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ـ الشفافيت  :بيل ما جدمله مً معاوي الطضق و ألاماهت و الشمىٌ في اإلاعلىماث ؾاإلاا ؤن هظه الخحرة
جمثل خلىكا لؤلؾغف اإلاسخلفت طاث الطلت بالشغهت و هى ألامغ الظي ٌؿخضعي الخلُلت الياملت ختى ًثم
فيها هاالء ألاؾغف .
 4.1.4الجىاهب ألاخالكيت و عالكتها بخدعيم الحىهمت الجيدة :
للض اجطح ؤهه مً ؤؾباب ظاهغة انهُاع الشغواث هى شُىع الفؿاص ألازالقي لللاثمحن بةصاعة هظه
الشغواث و اإلااؾؿاث ؾىاء في الجىاهب اإلاالُت ؤو اإلاداؾبُت ؤو ؤلاصاعٍت و افخلاص اإلاماعؾت الؿلُمت
للغكابت وعضم الاهخمام بؿلىهُاث و ؤزالكُاث ألاعماٌ و آصاب اإلاهىت فةطا واهذ الخىهمت الجُضة تهضف
بلى ملاومت ؤشياٌ الفؿاص اإلاالي و ؤلاصاعي  ،فةن ألازالق الخمُضة هي ؤلاؾاع ألاهثر مىاؾبت لخضعُم هظا
الهضف  ،هما ؤن خىهمت الشغواث ال ًمىً جؿبلها بمعؼٌ عً الجاهب ألازالقي لؤلشخاص ؤهفؿهم  ،و
الظًً ًلطض بهم ؤعػاء مجلـ ؤلاصاعة  ،ألن الاكخىاع بمباصت خىهمت الشغواث ومخؿلباتها ال ًفُض بطا
وان ؤي منهم ًػمغ ؾىء هُت ؤو ؤن ؤزالكُاجه ججحز له حؿغٍب معلىماث مهمت كبل ضضوعها.
 .5.1.4دور آلياث حىهمت الشزواث في الحد مً الفطاد ؤلاداري و اإلاالي :
حعض الخىهمت ؤهم آلُت في معالجت ظاهغة الفؿاص اإلاالي و ؤلاصاعي  ،وطلً مً زالٌ مجمىعت مً
آلالُاث ابغػها الشفافُت
و ؤلافطاح عً اإلاعلىماث اإلاالُت و غحر اإلاالُت و بعضاصها وفلا للمعاًحر اإلاداؾبُت  ،و هظلً حعؼٍؼ صوع
وظُفتي الخضكُم الضازلي
و الخاعجي  ،وزاضت ما ًخطل باؾخلاللُت هاجحن الىظُفخحن .
.2.4آلالياث الداخليت لحىهمت الشزواث :
جىطب آلُاث خىهمت الشغواث الضازلُت على ؤوشؿت و فعالُاث الشغهت  ،واجساط ؤلاحغاءاث الالػمت
لخدلُم ؤهضاف الشغهت و ًمىً جطىف آلُاث خىهمت الشغواث الضازلت بلى ما ًإحي :
 .1.2.4مجلظ ؤلادارة ٌ :عخبره الباخثحن في مجاٌ خىهمت الشغواث ؤهه ؤخؿً ؤصاة إلاغاكبت ؤلاصاعة و
مجلؿها  ،فهى ًدمي عاؽ ماٌ اإلاؿدثمغ مً ؾىء الاؾخعماٌ  ،هما ٌشاعن مجلـ ؤلاصاعة في وغع
بؾتراجُجُت في الشغهت  ،ومً مهامه جدلُل بِئت الشغهت
و اهدشاف هلاؽ اللىة و الػعف و لفغص و التهضًضاث  ،والبدث و الازخُاع و الخعُحن للمضًغ العام و
مغاكبت ؤصاثه .
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وليي ًخمىً مجلـ ؤلاصاعة في الشغهت اإلاملىهت للضولت مً اللُام بىاحباجه في الخىحُه و اإلاغاكُت ًلجإ
بلى جإلُف مجمىعت مً اللجان مً بحن ؤعػاثه مً غحر الخىفُظًحن  ،ؤبغػها ما ًإحي :
 لجىت الخدكيم  :للض خػِذ اهخمام بالغ ألاهمُت في الىكذ الخاغغ مً كبل الهُئاث العلمُتالضولُت و اإلادلُت  ،واإلاسخطحن  ،وزاضت بعض ؤلازفاكاث و الاغؿغاباث اإلاالُت التي خطلذ في الشغواث
العاإلاُت  ،وٍغحع هظا الاهخمام بلى الضوع الظي ًمىً ؤن جاصي لجىت الخضكُم واصة مً ؤصواث خىهمت
الشغواث في ػٍاصة الثلت و الشفافُت في اإلاعلىماث اإلاالُت التي جفطح عنها الشغواث  ،و طلً مً زالٌ
اإلاطاصكت على الخلاعٍغ اإلاالُت و بشغافها على وظُفت الخضكُم الضازلي  ،وهظلً صوعها في صعم هُئاث
الخضكُم الخاعجي و ػٍاصة اؾخلاللُتها  ،فػال عً صوعها في الخإهُض على الالتزام بمباصت خىهمت
الشغواث .
 لجىت اإلايافأث  :جىص ي ؤغلب الضعاؾاث الخاضت بدىهمت الشغواث و الخىضُاث الطاصعة عًالجهاث اإلاهخمت بها بإهه ًجب ؤن حشيل لجان اإلايافأث فلض جػمىذ بعشاصاث مىظمت للىمى الاكخطاصي
 ،والخىمُت جإهُضا على غغوعة ؤن جيىن ميافأث ؤعػاء مجلـ ؤلاصاعة و ؤلاصاعة العلُا معلىلت  ،وطلً
لػمان حعؼٍؼ مطالح الشغهت في ألامض البعُض مً زالٌ حظب اإلاهىُحن مً طوي الىفاءاث العالُت .
 لجىت الخعييىاث ً :جب ؤن ًخم حعُحن ؤعػاء مجلـ ؤلاصاعة و اإلاىظفحن مً بحن ؤفػل اإلاغشخحنالظًً جخالءم زبراتهم و مهاعاتهم مع اإلاهاعاث و الخبراث اإلادضصة مً الشغهت  ،ولػمان الشفافُت في
حعُحن ؤعػاء مجلـ ؤلاصاعة و بلُت اإلاىظفحن فلض وغعذ لهظه اللجىت مجمىعت مً الىاحباث منها
حعُحن ؤفػل اإلاغشخحن اإلااهلحن و جلىٍم مهاعتهم باؾخمغاع  ،وجىخي اإلاىغىعُت في عملُت الخىظُف و
هظلً ؤلاعالن عً الىظاثف اإلاؿلىب بشعالها ...الخ .
الخدكيم الداخلي :جاصي وظُفت الخضكُم الضازلي صوع مهما في عملُت الخىهمت  ،بط ؤنها حعؼػ هظهالعملُت و طلً بؼٍاصة كضعة اإلاىاؾىحن على مؿاءلت الشغهت  ،خُث ًلىم اإلاضكلحن الضازلُحن مً زالٌ
ألاوشؿت التي ًىفظونها بؼٍاصة اإلاطضاكُت  ،العضالت  ،جدؿحن ؾلىن اإلاىظفحن العاملحن في الشغواث و
جللُل مساؾغ الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي (ؾالم مدمض ؾعُض بافلحر  ،9118 ،ضفدت .)051
 .3.4آلالياث الخارجيت لحىهمت الشزواث :جخمثل آلُاث خىهمت الشغواث الخاعحُت بالغكابت التي
ًماعؾها ؤصخاب اإلاطالح الخاعحُحن على الشغهت  ،و الػغىؽ التي جماعؾها اإلاىظماث الضولُت اإلاهخمت
بهظا اإلاىغىع  ،خُث ٌشيل هظا اإلاطضع اخض اإلاطاصع الىبري اإلاىلضة لػغـ هاثل مً احل جؿبُم
كىاعض الخىهمت  .ومً ألامثلت على هظه الالُاث ما ًإحي :
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 مىافطت ضىق ( اإلاىخجاث ) و ضىق العمل ؤلاداري :حعض مىافؿت ؾىق الخضماث ؤخض آلالُاث اإلاهمتلخىهمت الشغواث  ،وٍاهض على هظه ألاهمُت ول مً  ، Hess et Impavidoوطلً بلىلهم بطا لم جلم
ؤلاصاعة بىاحباتها بالشيل الصخُذ ؤو ؤنها غحر ماهلت  ،بنها ؾىف جفشل في مىافؿت الشغواث التي حعمل
في هفـ خلل الطىاعت  ،وبالخالي جخعغع لئلفالؽ  .بطن مىافؿت ؾىق اإلاىخجاث ؤو الخضماث تهظب
ؾلىن ؤلاصاعة  ،وزاضت بطا واهذ هىان ؾىق فعالت للعمل ؤلاصاعي  ،وهظا ٌعني ؤن بصاعة الشغهت في
خلت ؤلافالؽ ؾىف ًيىن لها جإزحر ؾلبي على مؿخلبل اإلاضًغ و ؤعػاء مجلـ ؤلاصاعة .
 الاهدمجاث و الاهدطاباث :مما الشً فُه ؤن الاهضماحاث و الاهدؿاباث مً ألاصواث الخللُضًت إلعاصةهُيلت كؿاع الشغواث في ؤهداء العالم  ،ألن الاهدؿاب آلُت مهمت مً آلُاث الخىهمت ( في الىالًاث
اإلاخدضة على ؾبُل اإلاثاٌ )  ،وبضوهه ال ًمىً الؿُؿغة على ؾلىن ؤلاصاعة بشيل فعاٌ  ،خُث غالبا ما
ًخم الاؾخغىاء عً زضماث ؤلاصاعاث طاث ألاصاء اإلاىسفؼ عىضما جدطل عملُت الاهدؿاب ؤو الاهضماج.
 الخدكيم الخارجي ً:مثل الخضكُم الخاعجي حجؼ الؼاوٍت لخىهمت حُضة للشغواث اإلاملىهت للضولت  ،بطٌؿاعض اإلاضكلحن الخاعحُحن لهظه الشغواث في جدلُم اإلاؿاءلت و الجزاهت و جدؿحن العملُاث فيها  ،و
ٌغغؾىن الثلت بحن ؤصخاب اإلاطالح و اإلاىاؾىحن بشيل عام  ،هما ًاهض معهض اإلاضكلحن الضازلُحن في
الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت على ؤن صوع الخضكُم الخاعجي ٌعؼػ مؿاولُاث الخىهمت في ؤلاشغاف ،
الخبطغ  ،و الخىمت .
 ًىطب ؤلاشغاف على الخدلم مما بطا واهذ الشغواث اإلاملىهت للضولت حعمل ما هى مفغوع ؤن حعملهوٍفُض في اهدشاف ومىع الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي .
 اما الخبطغ فاهه ٌؿاعض مخسظي اللغاعاث  ،وطلً بتزوٍضهم بخلىٍم مؿخلل للبرامج و الؿُاؾاث ،العملُاث و الىخاثج .
 و ؤزحرا جدضص الخىمت مً الاججاهاث و الخدضًاث التي جىاحهها الشغهت  ،والهجاػ ول صوع مً هظهألاصواع ٌؿخسضم اإلاضكلحن الخاعحُحن الخضكُم اإلاالي  ،و جضكُم ألاصاء  ،والخدلم و الخضماث الاؾدشاعٍت.
 الدشزيع و اللىاهين  :للض ؤزغث بعؼ الدشغَعاث على الفاعلحن ألاؾاؾُحن في عملُت الخىهمت  ،لِـفُما ًخطل بضوعهم ووظُفتهم في هظه العملُت  ،بل على هُفُت جفاعلهم مع بعػهم  ،فعلى ؾبُل
اإلاثاٌ كض فغع كاهىن  Sarbanes-Oxly Actمخؿلباث حضًضة على شغواث اإلاؿاهمت العامت  ،جخمثل
بؼٍاصة عضص ؤعػاء مجلـ ؤلاصاعة اإلاؿخللحن  ،وجلىٍت بشغاف لجىت الخضكُم على عملُت بعضاص الخلاعٍغ
اإلاالُت  ،والؿلب مً اإلاضًغ الخىفُظي ومضًغ الشاون اإلاالُت الشهاصة على صخت الخلاعٍغ اإلاالُت  ،وهظام
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الغكابت الضازلُت  ،ووغع زؿىؽ اجطاٌ فعالت بحن اإلاضكم الخاعجي و لجىت الخضكُم و جدضًض كضعة
اإلاؿئىلحن في الشغهت على اإلاطاصكت على اإلاعامالث التي جسطهم في الشغهت  ،و التي كض جيىن مػغة
بمطالح اإلاالىحن و ؤصخاب اإلاطالح آلازغًٍ في الشغهت  .هما ؤهـ مؿاولُت حعُحن و بعفاء اإلاضكم
الخاعجي و اإلاطاصكت على الخضماث غحر الخضكُلُت التي ًمىً ؤن جلضمها شغواث الخضكُم لؼباثنها بلجىت
الخضكُم .
 آلياث حىهمت خارجيت ؤخزي :هىان آلُاث خىهمت زاعحُت ؤزغي فػال عً ما جلضم طهغه  ،جازغعلى فاعلُت الخىهمت بؿغق هامت و مىملت لآللُاث ألازغي في خماًت مطالح ؤصخاب اإلاطالح في
الشغهت  ،وٍظهغ  Cohen et alبنها جخػمً اإلاىظمحن  ،اإلادللحن اإلاالُحن و بعؼ اإلاىظماث الضولُت فعلى
ؾبُل اإلاثاٌ جماعؽ مىظمت الشفافُت العاإلاُت غغىؾا هاثلت على الخيىماث و الضوٌ  ،مً احل مداعبت
الفؿاص اإلاالي و ؤلاصاعي  ،وجػغـ مىظمت الخجاعة العاإلاُت مً احل جدؿحن الىظم اإلاالُت و اإلاداؾبُت ،
وفي كؿاع البىىن  ،جماعؽ لجىت باػٌ غغؿا مً احل مماعؾت الخىهمت فيها .
 مىظمت الشفافيت العاإلايت  :مً زالٌ الضوع الظي جلعبه في مماعؾت غغىؾا  ،مً ؤحل مداعبتالفؿاص اإلاالي و ؤلاصاعي في الضوٌ  ،فمثال جػغـ مىظمت الخجاعة العاإلاُت مً احل جدؿحن الىظم اإلاالُت
و اإلاداؾبُت  ،وفي كؿاع البىىن  ،جماعؽ لجىت باػٌ غغؿا مً احل مماعؾت الخىهمت فيها .
 .4.4اضتراجيجيت حىهمت الشزواث للحد مً الفطاد ؤلاداري و اإلاالي :بن مفهىم خىهمت الشغواث ،
الٌعني فلـ اخترام مجمىعت مً اللىاعض و ؤلاحغءاث اإلاىغىعت إلصاعة الشغهت  ،بل هي زلافت و
ؤؾلىب لػبـ العالكت بحن ماليي الشغهت و مضًغيها و اإلاخعاملحن معها  ،و باعخباع ن هىان الىثحر مً
ألاعماٌ و اإلاماعؾاث التي جخجاوػ اللاهىن و اللىاعض الىاحبت في بصاعة الشغهت و التي مً شإنها مسالفت
اكخطاصًاث الؿىق الصخُدت و ما جخػمنها مً كىاعض ضاعمت لػبـ ألاعماٌ و اإلاعامالث لخماًت
الاكخطاص الىؾني و خماًت اإلاؿدثمغًٍ و اإلاؿاهمحن  ،هما ٌعخبر الغش و الخضاع و الغشىة هم الضعامت
ألاؾاؾُت للفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي فُجب اهدشاف هظا الغش الظي ًدطل في الشغواث ومً ؤحل طلً
ًجب وغع بؾتراجُجُت إلاىاحهت الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي الخاضل في الشغواث .
.5.4عىاصز ؤلاضترجيجيت اإلاظادة للفطاد ؤلاداري و اإلاالي ً:جب وغع بؾترجُجُت إلاىاحهت الفؿاص
ؤلاصاعي و اإلاالي الخاضل في الشغواث  ،وجخيىن هظه ؤلاؾترجُجُت مً العىاضغ الخالُت( :مغهؼ اإلاشغوعاث
الضولُت الخاضت  ،9115 ، ،ضفدت )36
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– إصالح الهيئاث الحىىميت :ومداعبت ألاصاء البحروكغاؾي  ،وجلُُم ؤؾالُب العمل بطفت مؿخمغة ،
مع جلىٍت كضعاث الهُئاث الخيىمُت ؤلاصاعٍت و الخىفُظًت مً زالٌ جؿىٍغ كضعاث العاملحن و عفع
مؿخىي زبراتهم مً زالٌ الخإهُل الجُض  ،و جدؿحن هفاءة الىظام اللػاجي بخىفحر اإلاىاعص اإلاالُت و
الفىُت اليافُت و الاػمت لخىفُظ اللىاهحن .
– وطع آلياث جىفذ حىهمت الشزواث :خُث ؤن جإؾِـ الغؿاع اإلااؾس ي الالػم لخثبُذ حظوع خىهمت
الشغواث ًخؿلب بضالح الىثحر مً اللىاهحن و اللىاثذ اإلاعمىٌ بها آلان في مسخلف الشغواث  ،وطلً
لخىفُظ مباصت الخىهمت .
– مزاعاة النزاهت و العدالت في العمل :خُث ان جدمل اإلاؿئىلُت وكبىٌ اإلاداؾبت و الشفافُت ججاه
اإلاؿاهمحن وؤصخاب اإلاطالح ال ًلخطغ على جدؿحن ؾمعت الشغهت و حظب الاؾدثماعاث فلـ  ،بل
ٌعؿيها محزة جىافؿُت  ،و بالخالي البض مً بكامت عالكاث
حُضة بحن ؤصخاب اإلاطلخت و جدلُم الغبذ ٌؿحران حىبا غلى حىب مع الىمى ؤلاهخاجي  ،وبمعنى آزغ
الاهخمام و الغبذ ٌؿحران حىبا بلى حىب مع الاؾخسضام الخىُم لغؤؽ اإلااٌ .
– جإضيظ وممارضت حىهمت الشزواث في هياول الشزواث العامت والخاصت :خُث ؤن شغواث اللؿاع
العام او اللؿاع الخاص وهالهما ٌؿاهم في ؤلاكخطاص  ،وبالخالي ًيىن لهم هطِب في الىاجج الىؾني و
الخىظُف و الضزل و اؾخسضام عؤؽ اإلااٌ و بالخالي حشىُل الؿُاؾاث العامت  ،بن وان الاججاه بلى ما
ٌؿمى بةصاعة ألاضىٌ في هظه الشغواث  ،ؤي الخسلظ منها و بُعها و الاهضماج في اكخطاصًاث الؿىق
الجضًضة  ،و بن وان هظا الاججاه ال ًىفي غغوعة بجباع ؤؾالُب الخىهمت لخدلُم الخىمُت الاكخطاصًت و
بصاعة اإلاىاعص بىفاءة و هؼاهت و ػٍاصة ؤلاهخاحُت و خماًت خلىق العاملحن .
 .6.4ؤدواث حىهمت الشزواث ووضائلها في الحد مً الفطاد ؤلاداري و اإلاالي :بن كضعة الضوٌ على
ميافدت الفؿاص كض جإحي مً زالٌ هىعُحن مً ألاؾالُب  ،الىٌ ًخعلم بىحىص ؤحهؼة عكابُت ًجغي
الاعخماص عليها في عضض هخاثج الفؿاص و هشفها بِىما ًخعلم الثاوي باعخماص الضوٌ لخىؾُع مؿاخت
اإلاشاعهت في اليشاؽ الخاص و جمىحن الجمعُاث العمىمُت مً مماعؾت صوع هاجح ًػع مجالـ بصاعة
الشغواث في مىغع مؿاءلت عىض اللؼوم  ،و العمل على بلؼام الشغواث بخؿبُم مفهىم خىهمت الشغواث
بها  ،وما ًغجبـ بظلً مً كُام الضوٌ بةضضاع العضًض مً الدشغَعاث و اللىاهحن على اعخباع ؤن مىغىع
الخىهمت ٌعخمض على عضص مً اللىاهحن و ًترجب على طلً ؤن ًيىن ؤلاؾاع اللاهىوي للضولت هى الظي
ًدمي اليشاؽ ؤلاكخطاصي بها و ًػمً الجضًت  ،و ًدطغ مظاهغ الاؾخغالٌ و الفؿاص هما الًمىً
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ججاهل العىامل الخعلُمُت و الثلافُت و ؤلاعالمُت آلنها جسلم الىىاحي الؿلىهُت اللاصعة على هشف
وؾاثل الفؿاص و مداعبخه .
واهدؿبذ خىهمت الشغواث ؤهمُت هبحرة زاضت بالضوٌ الىامُت هظغا لػعف الىظام اللاهىوي بها و
الًمىً مً زالله خل اإلاىاػعاث بؿغٍلت فعالت  ،هما ان غعف هىعُت اإلاعلىماث جاصي بلى مىع
ؤلاشغاف و الغكابت و ٌعمل على بهدشاع و بوعضام الثلت .
هما ؤن لخؿبُم مباصت خىهمت الشغواث ؤهمُت هبحرة خُث ؤضبدذ صعحت التزام الشغواث بخؿبُلها
ؤخض اإلاعاًحر التي ًػعها اإلاخعاملىن و اإلاؿدثمغًٍ في اعخباعاتهم الجساط كغاعاث الخىظُف  ،ومً زم فةن
الشغواث التي جلضم على جؿبُم مباصت الخىهمت فةنها جخمخع بمحزة جىافؿُت لجظب عئوؽ ألامىاٌ ،
وجؼصاص كضعتها على اإلاىافؿت في اإلاضي الؿىٍل لم جخمخع به مً شفافُت في معامالتها و في بحغاء اإلاداؾبت
و اإلاغاحعت اإلاالُت بما ًضعم الثلت مً حاهب اإلاؿدثمغًٍ  ،ومً ؤهم مؼاًا جؿبُم مباصت الخىهمت ماًلي
ـ جسفُؼ اإلاساؾغ اإلاخعللت بالفؿاص الاصاعي و اإلاالي التي هىاحهها الشغواث ؛
ـ عفع مؿخىي الضاء للشغواث ومً زم الخلضم و الىمى الاكخطاصي ؛
ـ الشفافُت و الضكت و الىغىح و الجزاهت في اللىاثم اإلاالُت مما ًؼٍض مً اعخماص اإلاؿدثمغًٍ عليها في
اجساط اللغاعاث ؛
 غمان وحىص هُاول بصاعٍت ًمىً معها مداؾبت بصاعة الشغهت ؤما مؿاهميها مع غمان وحىص مغاكبتمؿخللت عً اإلاداؾبحن و اإلاغاحعحن للىضىٌ بلى كىاثم مالُت على ؤؾـ مداؾبُت صخُدت
 الخطىٌ على مجلـ بصاعة كىي ٌ ،ؿخؿُع ازخُاع مضعًٍ ماهلحن كاصعًٍ على جدلُم وجىفُظ ؤوشؿتالشغهت في بؾاع اللىاهحن و لىاثذ الخىهمت و بؿغٍلت ؤزالكُت .
فالتزام الشغواث بخؿبُم هظه اإلاباصت زاضت ؤلافطاح و الشفافُت ؾُلللمً حعغع هظه ألازحرة
للمساؾغ الىاحمت عً خاالث الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي (مطظفى ؾىٍؿي  ،مجضوب زحرة ،9103 ، ،
ضفدت . )00
 .7.4آفاق حىهمت الشزواث في الجشائز للحد مً الفطد ؤلاداري و اإلاالي :
عغف الاكخطاص الجؼاثغي ؾلؿلت مً ؤلاضالخاث الهاصفت بلى بخضار حغُحراث حظعٍت في مىهج الضولت
الؿُاس ي و ؤصائها الاكخطاصي  ،وكض فغع صعم ؤلاضالخاث مً كبل اإلاىظماث الضولُت هطىضوق الىلض
الضولي و البىً العالمي ان جيىن مباصت الخىهمت غمً الخؼماث اإلالضمت للؿلؿاث العمىمُت  ،زاضت
بعض جطيُف الجؼاثغ في مغاجب مخلضمت غمً ماشغاث الفؿاص  ،مما صفع الضولت بلى جيىًٍ لجىت
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ؾمُذ " بالخىم الغاشض "  ،زاضت و ؤن الجؼاثغ مً الضوٌ اإلاباصعة بمشغوع الىِباص الظي ًلط ي
بسػىع الضوٌ ألاعػاء لخلُُم صوعي فُما ًخعلم بالخىهمت .
ومً مىحباث الىضىٌ بلى خىم عاشض في الجؼاثغ ماًلي :
ـ جلزيب اإلاىاطً باإلدارة :بن الاجطاٌ و كغب اإلاىاؾً مً ؤلاصاعة هى الؿبُل الىخُض لبىاء ؤؾـ
الخىم الغاشض ال ًمىً جطىع بصاعة بضون عالكاث اجطاٌ وكغب مهما وان مؿخىي جلً ؤلاصاعة  ،لظلً
فالهضف ألاؾاس ي الظي وحض مً احله الجهاػ ؤلاصاعي عمىما هى جلبُت عغباث الجمهىع و جإمحن ؤفػل
الخضماث له  ،و إلاا وان طلً اإلابخغى فةهه مً خم اإلاىاؾً ؤن ًغاكب و ًؿلع على ؤصاء الجهاػ ؤلاصاعي
مدلُا و وؾىُا .
ـ جىفير مجخمع مدوي فعاٌ :فما هى مؿلىب مً اإلاجخمع اإلاضوي الجؼاثغي هى الؿماح لهظه الجمعُاث و
صعمها بيافت الىؾاثل هدى هُيلت الفغص وهظا بهضف بشغان اإلاىاؾً في العمل اإلاشترن في جىفُظ
اإلاشاعَع مع ألاحهؼة الغؾمُت في بؾاع ضىع الؿُاؾاث اإلادلُت و بغفاء الغكابت و اإلاشاعهت في جىفُظ
اإلاشاعَع .
ـ وحىص فىاعل خلُلُت حشترن فيها الصخافت الخغة و الخىظُماث اإلاهىُت
ـ جؿبُم مبضؤ الشفافُت في الخعامل
ـ النهىض بالعامل البشزي ً :ىطب مجاٌ الاهخمام بطن على حاهب ؤلاهفاق الاؾدثماعي في مجاٌ اإلاىاعص
البشغٍت  ،وبظلً لؼم الاهخمام بهظا اإلاىعص ؤهثر لئللخداق بالضوٌ اإلاخؿىعة ومً زم جدلُم جىمُت
خلُلُت للبالص
ـ ؾعي الجؼاثغ بلى الاهضماج في الاكخطاص العالمي و الاهػمام بلى اإلاىظماث الضولُت و الخجمعاث
ؤلاكلُمُت اللاثمت على الشفافُت و اإلاؿاءلت و حعؼٍؼ الخىافؿُت و ػٍاصة جدغٍغ الاكخطاص .
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ًبلى الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي مً ؤزؿغ الظىاهغ التي ٌشهضها العطغ الخالي فاهدشاعها

ًضٌ على اعجفاع الخيالُف اإلاخعللت بالضولت مً حهت و باإلااؾؿاث العامت و الخاضت مً حهت ؤزغي ،
فخعض الظاهغة ؾلبُت ألنها حعىـ اهدغاف الؿلىن ألازالقي الظي ٌعخبر مبضؤ ؤؾاس ي لخؿبُم خىهمت
الشغواث  ،فالعمل على ججؿُض مُثاق ؤزالقي ملؼم لئلصاعٍحن ٌؿدىض بلى العضالت و الخم و ًدىم
اللغاعاث ؤلاصاعٍت على حمُع اإلاؿخىٍاث كض ٌؿاعض على الخسفُف مً ظاهغة الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي .
بن مً ؤبغػ اصواع الخىهمت هى الخللُل مً مساؾغ الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي و ًخمثل هظا ألازحر في هؿب
مىافع و مؼاًا شخطُت مً زالٌ ؾغق غحر مشغوعت ما وان ًمىً الخطىٌ عليها بالؿغق اإلاشغوعت ،
وحؿاهم الخىهمت في جللُظ مساؾغ الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي مً زالٌ مجلـ ؤلاصاعة  ،الخضكُم
الضازلي  ،مىافؿت اإلاىخجاث و الخضماث و الخضكُم الخاعجي .
وللخض مً الفؿاص ؤلاصاعي و اإلاالي البض مً وغع اؾتراجُجُاث لخىهمت الشغواث جخمثل في ألاحهؼة
الغكابُت و بضضاع كىاهحن بلؼامُت و حعؼٍؼ مفهىم خىهمت الشغواث .
.6اإلازاجع اإلاعخمدة :
-3سهاء دًىب  .)2002( .،الحىهمت ( ؤلادارة الزشيدة ) وفزص جطبيلها في اإلاىظماث الطىريت .،
مذهزة ملدمت طمً مخطلباث هيل شهادة اإلااجطخير ، .جامعت دمشم  ،ضىريا .،
-9عماص ضالح عبض الغػاق ،و  ،الشُش صاووص  ، .)9113( .الفؿاص و ؤلاضالح  ،اجداص الىخاب العغب ،
صمشم .،
-3فُطل مدمىص الشىاوعة  ، .)9119( .كىاعض الخىهمت و جلُُم صوعها في ميافدت ظاهغة الفؿاص و
الىكاًت مىه في الشغواث اإلاؿاهمت العامت ألاعصهُت  ،،اإلاجلض  ، 95العضص الثاوي  .،مجلت حامعت
صمشم للعلىم الاكخطاصًت و اللاهىهُت.
-4كاؾم هاًف علىان ، .)9100( .جإزحر العضالت الخىظُمُت على اهدشاع الفؿاص ؤلاصاعي  ، ،العضص ، 7
لُبُا  .،مجلت العلىم الاكخطاصًت و علىم الدؿُحر.
-5مطلح عبحر  ، .)9117( .الجزاهت و الشفافُت و اإلاؿاءلت في مىاحهت الفؿاص . ،

-6ؤخمض مدمىص خبِب البىحي ( .بضون ؾىت) ، .ؤزالكُاث ألاعماٌ و ؤزغها في الخللُل مً الفؿاص
ؤلاصاعي  ،هُئت اإلاعاهض الخلىُت  ،ؤعبُل  .،العغاق.
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-7الغالبي ؾاهغ  ،مدؿً مىطىع  ، .)9115( .اإلاؿاولُت الاحخماعُت و ؤزالكُاث ألاعماٌ  ،صاع واثل
لليشغ و الخىػَع  ،الؿبعت ألاولى  .، ، ،عمان .
-8ؤمحر فغج ًىؾف  ، .)9100( .الخىهمت و ميافدت الفؿاص ؤلاصاعي و الىظُفي  ،الؿبعت ألاولى  .،مىخبت
الىفاء اللاهىهُت  ،ؤلاؾىىضعٍت .،
-9اهؿىان عؿغة ، .)9114( .صوع ماؾؿاث اإلاجخمع اإلاضوي في ميافدت الفؿاص  ، ،العضص ، 301
صٌؿمبر .مجلت اإلاؿخلبل العغبي.
-01حىعج العبض  ، .)9114( .العىامل و آلازاع في الىمى الاكخطاصي و الخىمُت  ،في  ،الؿبعت ألاولى .،
هضوة الفؿاص و الخىم الطالح في البالص العغبُت ، .مغهؼ صعاؾاث الىخضة العغبُت  ،بحروث.
-00حىعج جىما بُضاوٍض  .)9109( .،الغفطاح اإلاالي  ،ؤزغه و ؤهمُخه في همى ألاعماٌ الخجاعٍت العغبُت في

ؤؾترالُا  .،عة ملضمت اؾخىماال إلاخؿلُاث مىذ شهاصة الضهخىعاه في اإلاداؾبت  ،ألاواصًمُت
العغبُت اإلافخىخت في الضاهمغان ، .ولُت ؤلاصاعة و الاكخطاص .،
-09خؿُاوي عبض الخمُض  .)9119( .،ؤهمُت الاهخلاٌ للمعاًحر الضولُت للمداؾبت و اإلاعلىمت اإلاالُت هةؾاع

لخفعُل خىهمت اإلااؾؿاث  .3، ،مظهغة ملضمت غمً مخؿلباث هُل شهاصة اإلااحؿخحر في
العلىم الخجاعٍت .ولُت العلىم الاكخطاصًت  ،العلىم الخجاعٍت و علىم الدؿُحر  ،حامعت الجؼاثغ
-03صبابش عفُعت  ، .)9109( .ؤلاحغاءاث اإلاخسظة إلايافدت الفؿاص اإلاالي و ؤلاصاعي في بغهامج الضعم

الفالحي  .،اإلالخلى الىؾني خىٌ خىهمت الشغواث هألُت للخض مً الفؿاص اإلاالي و ؤلاصاعي .،
حامعت مدمض زُػغ  ،ولُت العلىم الاكخطاصًت و الخجاعٍت و علىم الدؿُحر  ،بؿىغة.
-04ؾالم مدمض ؾعُض بافلحر  ، .)9118( .مضزل ملترح للُاؽ ؤزغ الضوع الخىهمي للمغاحع على

مماعؾت بصاعة ألاعباح للشغواث اإلاسجلت في ؤؾىاق الىعاق اإلاالُت  .،مظهغة ملضمت غمً
مخؿلباث هُل عؾالت الضهخىعاه في اإلاداؾبت واإلاغاحعت  .، ،حامعت كىاة الؿىَـ.

-05ؾعض العجزي ، .)9119( .وحهت هظغ جدلُلُت في الفؿاص  ، ،العضص الؿاصؽ  .،مجلت اإلاعهض العالي
للضعاؾاث اإلاالُت و اإلاداؾبُت.
-06ؾىاء عبض الىغٍم الخالق  ، .)9119( .خىهمت اإلااؾؿاث اإلاالُت و صوعها في الخطضي لؤلػماث اإلاالُت

( الخجغبت اإلاالحزًت )  .،اإلااجمغ الؿابع ليلُت الاكخطاص و العلىم الاصاعٍت  ،جضاعُاث ألاػمت
الاكخطاصًت العاإلاُت على مىظماث ألاعماٌ  .، ،ألاعصن.
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-07عامغ الىبِس ي  ، .)9119( .الفؿاص ؤلاصاعي عئٍت مىهجُت للدصخُظ و الخدلُل و اإلاعالجت  ،اإلاىظمت
العغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت  .، ،اللاهغة.
-08عبض اللاصع زلُل  ، .)9119( .الخىهمت و زىاثُت الخدىٌ هدى اكخطاص الؿىق و جفش ي الفؿاص ، ،
العضص  .، 46بدىر اكخطاصًت عغبُت.

-09عبض اإلاجُض كضي( .بال جاعٍش) ، .بمياهُت جؿبُم مباصت مىظمت الخعاون و الخىمُت الغلخطاصًت
بسطىص الخىهمت في البالص العغبُت  :صعاؾت الجؼاثغ هىمىطج  .،حامعت الجؼاثغ.
-91عماص مدمض ؤبى عجُلت و عالم خمضان  ، .)9119( .ؤزغ الخىهمت اإلااؾؿُت على بصاعة ألاعباح ( صلُل

مً ألاعصن )  .،اإلالخلى العلمي الضولي خىٌ ألاػمت اإلاالُت و الاكخطاصًت الضولُت و الخىهمت
العاإلاُت  .،حامعت فغخاث عباؽ  ،ؾؿُف.
-90فاجذ غالب  ، .)9101( .جؿىع صوع وظُفت الخضكُم في مجاٌ خىهمت الشغواث لخجؿُض مباصت و

معاًحر الخىمُت اإلاؿخضامت  .،مظهغة غمً مخؿلباث هُل شهاصة اإلااحؿخحر في بؾاع مضعؾت
الضهخىعاه في العلىم الاكخطاصًت و علىم الدؿُحر  .،حامعت فغخاث عباؽ  ،ؾؿُف .،
-99كىعاعي مغٍم  ،ضىفي بًمان  ، .)9109( .ؤزالكُاث العمل هإصاة للخض مً ظاهغة الفؿاص ؤلاصاعي

في الضوٌ الىامُت  .،اإلالخلى الىؾني خىٌ خىهمت الشغواث هألُت للخض مً الفؿاص اإلاالي و
ؤلاصاعي  .،حامعت مدمض زُػغ  ،بؿىغة  ،الجؼاثغ .،
-93مغهؼ اإلاشغوعاث الضولُت الخاضت  .)9115( . ،صلُل جإؾِـ خىهمت الشغواث في ألاؾىاق
الطاعضة.
-94مطظفى ؾىٍؿي  ،مجضوب زحرة  .)9103( . ،بعؾاء مباصت الخىهمت للىكاًت مً الفؿاص ؤلاصاعي و

اإلاالي .اإلالخلى الىؾني الثاوي خىٌ مخؿلباث بعؾاء مباصت الخىهمت في بصاعة اإلاحزاهُت العامت
للضولت  .،حامعت آهلي مدىض ؤولخاج  ،البىٍغة  ،الجؼاثغ .،

-95مىاوع خضاص  ، .)9118( .صوع خىهمت الشغواث في الخىمُت ؤلاكخطاصًت  .،اإلااجمغ العلمي ألاوٌ خىٌ
خىهمت الشغواث و صوعها في ؤلاضالح ؤلاكخطاصي  .،حامعت صمشم  ،ؾىعٍا .،

-96هىع العلاص  ، .)9101( .الفؿاص ؤلاصاعي  .،مظهغة ملضمت هجؼء مً مخؿلباث هُل شهاصة اإلااحؿخحر
في بصاعة ألاعماٌ .ولُت الاكخطاص  ،ؾىعٍا.
-97هُفاء حىاص الشُش خؿً  ،ػهغاء مدمض حاؾم  ،زىله زالض ، .)9100( .ؾبل ميافدت الفؿاص
اإلاالي و ؤلاصاعي في العغاق  ، ،العضص  .، 97مجلت ولُت بغضاص للعلىم الاكخطاصًت الجامعت.
« مجلت اإلالزيشي للدراضاث الاكخصادًت واإلااليت ،اإلاجلض ،3العضص،0خاص ،حاهفي  »9109ص ص 374-347

777

)(مطاهمت حىهمت الشزواث في الحد مً الفطاد الاداري و اإلاالي

ًًصاصة ضالح الض

28-Thomsen « , .)3122( . Business Ethics as Corporate « European Journal
of Law and Economic , « vol 11 , no2.,
29-Werlin , Herbert H . (2003). , Poor Nations , Rich Nations : A theory of
Governace , , vol 63 , issue , 3. puplic Adminidtration Review.
30-World bank , .)2191( . world development report , oxford university ress
, Washington ds.,

374-347 ص ص

»9109  حاهفي،خاص،1العضص،3 اإلاجلض،  « مجلت اإلالزيشي للدراضاث الاكخصادًت واإلااليت774

La bonne gouvernance :un levier preponderant pour la performance de
l’entreprise algérienne
Good governance: a preponderant lever for the performance of the
Algerian company

*Dr. LAZREG Mohammed

Dr. GODIH Djamel torqui

Université de Sidi bel abbés –Algérie-

Université de Sidi bel abbés –Algérie-

m.lazreg222@yahoo.fr
godihdjamel@hotmail.fr
Received:15/10/2018
Accepted: 25/10/2018
Published: 31/01/2019

Résumé
La bonne gouvernance devient une nécessité et une condition de
survie pour les entreprises qui s’insèrent dans un environnement de plus en
plus concurrentiel et turbulent. Dans ce cadre, l’amélioration des
performances de l’entreprise algérienne par la gouvernance constitue un
enjeu majeur pour l’émergence de l’entreprise en Algérie.
L’objectif principal de notre communication est le suivant : Le
développement de la bonne gouvernance constitue un préalable pour une
émergence des entreprises algériennes.
Un message central caractérise notre communication: Si les entreprises
des pays développés ont réussi à asseoir leur domination, c’est grâce entre
autres à des pratiques de bonne gouvernance.
Mots-clés : Bonne gouvernance ; ressources humaines ; entreprises
algériennes ; compétence ; gestion des connaissances ; leviers
fondamentaux ; formation managériale
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Abstract :
Good governance is becoming a necessity and a survival condition for
companies that are entering an increasingly competitive and turbulent
environment. In this context, improving the performance of the Algerian
company through governance is a major challenge for the emergence of the
company in Algeria.
The main objective of our communication is as follows: The development of
good governance is a prerequisite for the emergence of Algerian
companies.
A central message characterizes our communication: If companies in
developed countries have managed to establish their domination, it is
thanks to good governance practices among others.
Keywords: Good governance; human resources; Algerian companies; skill
; knowledge management; fundamental levers; managerial training
Jel Classification Codes: D79,G30
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1.Introduction:
Actuellement la notion de bonne gouvernance constitue une
référence pour expliquer la qualité du développement et de la
croissance. Elle est inscrite comme objectif dans la majorité des
documents de politique générale ou de plans de développement. Sa
qualité est retenue comme l’un des facteurs qui déterminent la réussite
d’une économie. Par contre le déficit en gouvernance est accusé
d’être la principale cause des échecs et des contre performances.
Le Professeur (North, 1990) retient un lien de causalité entre
développement et institutions, il considère que ce lien agit dans les
deux sens. Le développement possède une action positive sur les
institutions, la qualité des institutions agit favorablement sur le
développement.
Pour (North, 1990) la réforme des institutions peut conduire à des
résultats négatifs si ces réformes sont menées par des gens nuisibles.
Par contre, si les réformes sont menées par des productifs, les
institutions favoriseront des activités productives. L’amélioration
constante du cadre institutionnel doit avoir comme objectif
l’amélioration des performances économiques.
(Okamba, 2010) indique qu’Il existe plusieurs formes de
gouvernance : la gouvernance politique, la gouvernance
administrative ; la gouvernance économique et financière, la
gouvernance des entreprises. L’interaction entre toutes ces
composantes de la gouvernance conduit vers la cohésion sociale
durable, facteur de développement économique et social soutenable
que l’on peut évaluer par le renforcement du sentiment
d’appartenance des individus à une collectivité, par leur insertion
dans la vie économique et sociale de la cité et par leur degré de
participation à la décision collective. Aussi, la gouvernance recouvre
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l’ensemble des mécanismes qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs
et d’influencer les décisions des dirigeants ; autrement dit qui
gouvernent leur conduite et définissent leur espace discrétionnaire.
(Lamiri, 2013) souligne qu’en management on affirme que le bon
Dieu est le meilleur démocrate parce qu’il a distribué équitablement
l’intelligence au sein des peuples. Mais l’organisation et la
gouvernance des Etats font toute la différence. Ainsi, lorsque nous
avons un Etat organisé, avec des institutions administrées
rationnellement par les meilleures compétences, nous sommes en
présence d’un dragon économique. Lorsque les institutions de l’Etat
sont désarticulées, gérées intuitivement, sans les processus
d’intelligence et de cohérence, alors nous sommes en présence d’un
Etat inefficace et destructeur au lieu
d’être créateur de
richesses. Schumpeter, le célèbre économiste a bien compris la
relation entre l’efficacité de l’Etat et l’efficacité de la relance
économique.
Dans le cadre de notre modeste communication ; nous nous
intéresserons à une forme de gouvernance, celle ayant trait à la
gouvernance d’entreprise. En effet, cette gouvernance revêt un aspect
particulier : L’Etat ne crée pas de richesses. Son rôle premier est
d’aider les entreprises à produire le maximum de biens et de services
pour assurer le bien-être de la population. Son deuxième rôle est
d’intervenir pour assurer une meilleure répartition de la richesse. Son
troisième rôle est d’assurer toutes les conditions de sécurité, de
justice et d’administration afin que le système politique, économique
et social fonctionne convenablement. Toutes les institutions ont besoin
de ressources pour fonctionner. Mais seule l’entreprise produit des
richesses matérielles dont a besoin la nation pour avancer. Le tissu
institutionnel fonctionne avec la richesse produite par l’entreprise.
Sans elle, point de sécurité, ni de justice, ni d’éducation et encore
573
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moins de dépense sociale ; il n’y aurait point d’Etat. C’est l’entreprise
qui fait la puissance d’une nation. Il faut donc que l’entreprise soit au
cœur de la nation. La chute rapide des cours sur le marche pétrolier
international, est venue révéler ; encore une fois ; l’extrême fragilité
de notre système économique. Des fluctuations, somme toute
naturelles et prévisibles du marché international d’une matière
première ; prennent tout à coup les allures d’une réelle menace, du
fait du poids écrasant des hydrocarbures au sein de notre économie.
La construction d’une économie plus diversifiée et moins dépendante
des performances du seul secteur de la production et des exportations
d’hydrocarbures est indispensable. La diversification économique est
nécessaire, elle est également la seule voie ouverte pour faire face aux
défis de la création d’emplois et celui des revenus nécessaires pour
répondre aux besoins de notre population. L’économie algérienne a
besoin d’entreprises performantes. Des entreprises compétitives qui
récupèrent leurs parts de marchés intérieurs et qui engagent la
bataille de la conquête de débouchés extérieurs.
Aussi ; la bonne gouvernance de l’entreprise algérienne constitue un
enjeu majeur pour une émergence économique en Algérie
1.1.Problématique :
Une question centrale est au cœur de notre problématique dans le
cadre de notre modeste contribution à travers notre communication.
 Quels sont les leviers fondamentaux à mettre en œuvre pour le
développement de la culture de la bonne gouvernance dans les
entreprises algériennes ?
L’hypothèse principale de notre communication est la suivante :
 Plusieurs leviers sont indispensables pour une émergence de la
culture de la bonne gouvernance dans les entreprises
algériennes
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1.2.Objectif et intérêt du thème :
L’objectif principal de notre thème est le suivant :
 Le développement de la bonne gouvernance constitue
un
préalable pour une émergence des entreprises algériennes.
Un message central caractérise notre communication: Si les
entreprises des pays développés ont réussi à asseoir leur domination,
c’est grâce entre autres à des pratiques de bonne gouvernance.
1.3.Méthodologie :
Nous avons eu recours à la technique documentaire qui nous a
permis d’exploiter différents ouvrages pour faciliter notre recherche
ayant trait au thème de notre communication.
Notre réflexion a pour cadre les défis ayant trait à la bonne
gouvernance quant au développement économique d’un pays. Ce
levier important constitue un chantier vital pour une émergence
économique de l’Algérie ; il permettra à coup sur de mettre ainsi
l’économie algérienne sur le chemin de la croissance. Nous tenterons
dans le cadre de notre communication de mettre en exergue les
perspectives pour la réhabilitation du rôle stratégique de la bonne
gouvernance .Dans ce cadre, nous développerons nos analyses
personnelles sur cet aspect important.
Aussi, notre communication est structurée en plusieurs
principaux mis en relief ci-dessous.

axes

2. La gouvernance : une brève revue de la littérature
Le mot gouvernance vient du verbe grec Kubernan qui veut dire
piloter un navire ou un char et a été utilisé pour la première fois de
façon métaphorique par Platon pour désigner le fait de gouverner les
hommes.
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(Charreaux, Wirts, 2006) soulignent que le terme de gouvernance a
donné lieu à plusieurs définitions selon laquelle la gouvernance
d’entreprise recouvre : l’ensemble des mécanismes organisationnels
qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et d’influencer les
décisions des dirigeants, autrement dit, qui gouvernent leurs espaces
discrétionnaire. Ces approches traditionnelles de la gouvernance
cèdent le pas aujourd’hui à des approches renouvelées de la
gouvernance d’entreprise fondées sur les connaissances et les
compétences
(Okamba, 2010) indique qu’Il existe plusieurs formes de
gouvernance : la gouvernance politique, la gouvernance
administrative ; la gouvernance économique et financière, la
gouvernance des entreprises. L’interaction entre toutes ces
composantes de la gouvernance conduit vers la cohésion sociale
durable, facteur de développement économique et social soutenable
que l’on peut évaluer par le renforcement du sentiment
d’appartenance des individus à une collectivité, par leur insertion
dans la vie économique et sociale de la cité et par leur degré de
participation à la décision collective.
2.1. La gouvernance et le conseil d’administration de l’entreprise
La recherche sur les conseils d’administration s’articule autour de
trois perspectives théoriques : la perspective juridique, la dépendance
des ressources et la théorie de l’agence
2.1.1. La perspective juridique
Elle suggère que les conseils contribuent à la performance
organisationnelle en s’acquittant des obligations imposées par la loi,
par exemple, les lois sur les sociétés. Selon cette perspective, le rôle
du conseil d’administration et de protéger les intérêts des
actionnaires et de gérer l’organisation sans interférences avec les
opérations journalières
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2.1.2. La perspective de dépendance des ressources
Elle suggère que les conseils d’administration contribuent à la
performance organisationnelle en facilitant les relations de
l’organisation avec son environnement général et concurrentiel.
Selon, cette perspective, le rôle du conseil est d’étudier
l’environnement, de mettre en valeur le statut de l’organisation dans
la communauté et de faciliter l’accès aux ressources essentielles à la
performance organisationnelle
2.1.3. La perspective de la théorie de l’agence
Elle
suggère quant à elle que les conseils d’administration
contribuent à la performance organisationnelle en surveillant les
agissements de la haute direction afin de s’assurer de leur efficacité et
de protéger les intérêts des propriétaires. La supervision de la
direction par le conseil d’administration est une façon efficiente de
minimiser les couts résultant de la ségrégation des taches entre ceux
qui gèrent la firme et ceux qui en assument le risque résiduel ; Selon
cette perspective, le conseil d’administration est le mécanisme de
contrôle interne le plus élevé ayant le rôle de surveiller la haute
direction
2.1.4. La vision actionnariale de la gouvernance
Elle privilégie les actionnaires et les dirigeants mandatés par eux. Le
lien qui relie les acteurs du gouvernement d’entreprise est alors un
lien juridique de mandat à mandataire.
2.2. Gouvernement d’entreprise et responsabilité des dirigeants
La gouvernance d’entreprise, correspond à une évolution du
capitalisme. Elle signifie la fin d’un système où les détenteurs du
capital délèguent la totalité de leur pouvoir aux dirigeants.
Cependant, de gigantesques failles ont été révélées ces dernières
années: Nous citons à titre d’exemple, les pratiques opaques et
535
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souvent frauduleuses des dirigeants d’Enron (USA) et Vivendi
(France). Il est à noter dans ce cadre que l’impact du développement
durable sur la rémunération est tout aussi important. De même,
manager le développement durable, passe certes, par de nouveaux
processus de gestion, par une nouvelle forme de gestion de la
performance, cela suppose aussi de faire évoluer les représentations
et les comportements.
2. 3. Le concept de gouvernance
L’originalité de ce concept est qu’il englobe, en même temps, le
contenu des mots comme : gestion, gouvernement ; management,
participation, équité, performance, anticipation, préservation,
intégrité, transparence, responsabilité, contrôle. La notion de
gouvernance trouve également, son affirmation dans la réussite des
expériences menées au niveau local dans les pays développés ou le
rôle des associations et la participation des citoyens sont facilités et
où les pouvoirs publics interviennent peu. La bonne gouvernance dans
l’entreprise se ramènerait à quatre éléments :
 l’obligation de rendre des comptes ;
 la participation des gestionnaires et des bénéficiaires ;
 la mise en place d’un système préventif de lois et règlements ;
 la transparence dans la gestion.
2.4. La gouvernance en Algérie
(Lakhlef, 2006) estime qu’en Algérie,, la notion de gouvernance, fait
ses apparitions dans les documents officiels dans les années 80,
notamment dans les rapports des institutions internationales. En
Algérie, la notion de gouvernance est entrée tardivement dans le
vocabulaire des analystes et des hommes politiques. Le contenu de ce
terme s’est construit à partir des leçons tirées des évaluations des
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différentes options de développement appliquées depuis les années 70.
Le bilan de ces expériences s’est soldé par de nombreux échecs dont
les causes étaient multiformes et se rapportaient à des aspects
politiques, idéologiques et structurels. Durant cette période, les
termes ajustement et conditionnalités occupaient une place
prépondérante dans les solutions proposées aux pays en difficulté ;
Ces
solutions renvoyaient à des mesures correctives des
dysfonctionnements ou des échecs économiques et financiers ; Mais
les aspects liés à la politique, aux libertés, à la qualité des institutions,
à la propriété, à l’éthique, à la lutte contre la corruption, à la
préservation de l’environnement, à la sauvegarde du devenir des
générations futures, en un mot les aspects liés à un développement
humain véritable et équitable, ne rentraient, ou très peu, dans les
recommandations d’ajustement.
L’analyse de ces expériences de développement a permis aux
chercheurs, aux institutions internationales, notamment la banque
Mondiale et le FMI, de dégager une synthèse qui démontre que la
réussite d’une politique de développement ne dépend pas uniquement
des finances et de l’utilisation des ressources naturelles .Le succès
dépend également de la qualité des institutions, du type du régime
politique et du degré de participation des citoyens et des élus à la
définition des objectifs, à la gestion, au contrôle. Le succès dépend
aussi, de la manière d’utilisation des ressources naturelles et de la
préservation de l’environnement. Ces raisons ont contribué à donner
au terme gouvernance un sens plus large. Il englobe le processus de
développement et tous ses liens et ses interactions avec les
institutions, avec une dynamique incluant le présent et le futur d’un
pays.
3. Quelques aspects à mettre en œuvre pour le développement de la
culture de la bonne gouvernance dans les entreprises algériennes ?
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3.1. La gestion des ressources humaines et gouvernance : Un
vecteur important pour le développement de l’entreprise algérienne
Le capital humain est un moteur fondamental de la croissance
économique. L’investissement dans le capital humain s’est en effet
avéré déterminant pour la création de conditions favorables à la
promotion d’une croissance économique durable et de l’emploi
(Rezig, 2006).
Parler des ressources humaines ; ce n’est pas considérer que les
hommes sont des ressources ; mais que les hommes ont des
ressources. Le développement des talents, la formation, la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences, la gestion des
carrières et de la mobilité, deviennent des domaines majeurs
d’expertise des DRH (Perreti, 2015).
La gestion des ressources humaines doit permettre à l’organisation
de disposer d’individus compétents et qualifiés au bon poste. Cela
s’appuie sur l’identification des besoins, sur des actions de
recrutement et sur une politique de formation ; Dans toute structure
l’individu tient une place prépondérante car il est le sujet de la
connaissance, il est porteur d’une partie d’un ensemble que l’on
entrevoit à travers le groupe. Il représente, l’intelligence dans son
affirmation sociale en particulier par son comportement vis-à-vis du
savoir, de ses aptitudes qui touchent aux capacités relationnelles et à
la coopération. L’attitude de l’individu est source de connaissance
par le fait qu’il la crée et la transmet dans son environnement
professionnel.
3.2. La norme ISO 9001 et les effets sur la gestion des ressources
humaines
La norme ISO 9001 constitue la pratique managériale la plus diffusée
dans le monde. En décembre 2011, les statistiques de l’évolution des
certifications à l’échelle mondiale montrent l’existence des
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certifications à l’échelle mondiale d’un peu plus d’un million
d’entreprises certifiées dans 178 pays : ISO survey 2011. (Daoudi,
khiat ; montargot, 2015) soulignent que la norme fait référence aux
aspects des ressources humaines dans au moins trois de ses principes
de base : le leadership, l’implication individuelle et l’écoute du client.
Ensuite, la norme regroupe l’essentiel des exigences relatives aux
ressources humaines et aux conditions de travail. La norme IQSO
9001 recense vingt aspects d’un programme de gestion de la qualité
pour les entreprises qui conçoivent, produisent, fournissent et
installent des produits : la responsabilité de la direction ; la
documentation du système de gestion de la qualité ; les achats ; la
conception des produits, la vérification, la formation, les actions
correctives.
3.3. Les compétences : levier social
d’innovations de l’entreprise algérienne

de

performances

et

Un autre pan de la littérature en management stratégique s’est
demandé pourquoi des entreprises qui relèvent pourtant d’un même
secteur d’activité ne sont pas égales en termes d’efficacité et de
performance ? L’explication organisationnelle que fournit la théorie
des ressources est fondée sur l’idée que ce sont les caractéristiques
internes de l’entreprise qui sont seules susceptible de rendre compte
de ces réussites différenciées. La gestion des connaissances est une
source possible d’obtention d’un avantage concurrentiel durable pour
une entreprise ; Cela suppose dans un premier temps de montrer que
la connaissance peut être analysée comme une ressource. Cette
approche d’ordre économique doit s’enrichir ensuite d’une approche
plus organisationnelle pour montrer que les connaissances ainsi
détenues peuvent favoriser la coordination interne et par la même
contribuer par leur mise en cohérence à la création de valeur pour les
clients (Pallas, Labaki, 2005).
537
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Les compétences sont au cœur de la gestion des ressources humaines.
Pour qu’elles puissent devenir un véritable levier de performance et
d’innovations, l’entreprise algérienne doit non seulement en dresser
l’inventaire ; mais elle doit surtout faire en sorte d’anticiper les
mutations à venir pour s’adapter à toute forme de changement. Pour
l’entreprise, l’objectif essentiel consiste à maintenir sa compétitivité
face à une concurrence toujours plus agressive. Défi qui nécessite une
adaptation quasi permanente : Aux variations du contexte
économique, aux changements réglementaires, aux mutations
technologiques, aux évolutions des métiers, aux attentes des salariés
et des clients. Ces différents changements, qu’ils soient de nature
structurelle ou conjoncturelle impactent inévitablement l’organisation
du travail, mais également l’emploi, sa nature, son contenu, sa
qualification et l’ensemble des compétences nécessaire pour satisfaire
des exigences qui n’ont de cesse d’évoluer. La motivation constitue un
thème ancien autant qu’incontournable des manuels de comportement
organisationnel. Le concept de compétences est un ensemble de
savoirs, de savoir-faire et savoir être qui sont manifestés dans
l’exercice d’un emploi, d’un métier dans une situation d’activités
donnée.
Le développement des compétences représente un véritable enjeu tant
pour l’entreprise que le salarié. Il peut permettre d’une part à
l’entreprise de s’adapter avec son environnement tout en étant souple
et réactive face aux changements et par conséquent être en mesure de
satisfaire des exigences de plus en plus fortes de la part des clients.
D’autre part, l’individu trouve intérêt dans le développement de son
patrimoine de compétences car ceci signifie pour lui une véritable
garantie d’employabilité et de carrière professionnelle.
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3.4. La formation managériale moderne : un impératif absolu pour
la réussite de la stratégie d’entreprise.
L’entreprise est un ensemble de processus qui met en interaction
plusieurs activités pour générer une valeur ajoutée et créer des
richesses. Les processus doivent être gérés convenablement pour
assurer la performance de l’entreprise : c’est le système de
management général de l’entreprise. La pertinence de ce système
préfigure l’efficacité du système de management de la qualité de
l’entreprise.
Pour (Lamiri ,2013) les deux facteurs clés de succès de réussite des
entreprises et des nations demeurent l’intelligence humaine et
l’information. Les pouvoirs publics doivent s’attaquer aux véritables
priorités : le développement humain, la modernisation technologique
et managériale et le financement de l’économie productive. La
Pologne, la Chine et d’autres pays viennent de nous administrer une
belle leçon en la matière. Ils ont recyclé pratiquement toutes les
ressources humaines opérationnelles en quelques années, en plus de
moderniser rapidement en profondeur leur système éducatif pour
mieux prendre en charge les futures générations. Le management est
l’arme la plus redoutable et la plus efficace que les nations modernes
utilisent pour maintenir et creuser leur suprématie économique et
technologique sur le reste.
3.5. Nécessité d'une politique de formation de nouveaux managers
L’entreprise a besoin de collaborateurs motivés pour atteindre ses
résultats. La motivation est considérée comme un facteur déterminant
de la performance au travail. Une politique de formation en général
doit répondre à deux objectifs :
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 Permettre d'adapter les agents de l'entreprise aux changements
structurels et aux modifications de travail impliquées par les
évolutions technologiques, sociales et économiques.
 Permettre de déterminer et d'assurer les innovations et les
changements à mettre en place pour assurer le développement
de l'entreprise d’une part, d’autre part mettre en œuvre la
réalisation des objectifs stratégiques de l'organisation.
Dans ce cadre, (Delcroix , Tisserand , 2013) estiment que tout
manager est désormais confronté aux exigences de la démocratie. Il
doit respecter les aspirations de ses ressources humaines car elles
sont les actrices principales de la réussite des stratégies et des projets
de l’entreprise. Grosso modo, la formation en management vise à
développer chez les cadres des aptitudes particulières : prise de
décision, aptitude à diriger, capacité à s'exprimer clairement, autorité
sur les hommes, mobilité et capacité de synthèse, …etc. Il serait
difficile à notre avis, d'en établir une liste exhaustive. De ce fait, la
formation au management en entreprise est un processus global
agissant à la fois sur le savoir, et le savoir-faire de chaque individu
formé individuellement. La formation dans le domaine du
management contribue à améliorer la gouvernance.
(Lakhlef, 2014) met en relief que la formation en management vise à
développer chez les cadres des aptitudes particulières : prise de
décision, aptitude à diriger, capacité à s'exprimer clairement, autorité
sur les hommes, mobilité et capacité de synthèse, …etc. Il serait
difficile à notre avis, d'en établir une liste exhaustive. De ce fait, la
formation au management en entreprise est un processus global
agissant à la fois sur le savoir, et le savoir-faire de chaque individu
formé individuellement. Dans la gestion et le développement des
ressources humaines de nouvelles démarches ont été développées
depuis les années 90, notamment l’ingénierie de la formation, la
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gestion des compétences, la gestion prévisionnelle des emplois: la
GPEC.
3.6. La gestion des connaissances : un processus stratégique pour
une compétitivité de l’entreprise Algérienne.
Le management des connaissances s’appuie sur les leviers de succès à
savoir, les connaissances incorporées dans les produits et services, les
connaissances et compétences humaines au sein de l’entreprise : le
capital humain ; les connaissances contenues dans les processus :la
structure interne ; la mémoire organisationnelle : la mémoire
transactionnelle et enfin les connaissances en tant que biens
immatériels : capital intellectuel. Cette production de connaissances
repose sur des formes d’engagement et d’implication qui font jouer un
rôle central à l’initiative. Les expériences réussies des pays émergents
comme la chine et l’inde montrent que l’on peut assimiler la
technologie sans renier sa culture. Aussi ; la culture d’entreprise est
un élément essentiel pour expliquer les choix stratégiques en
renforçant les valeurs communes.
L’économie de la connaissance comprend des pans entiers des
activités d’un pays: la formation de longue durée et de recyclage, les
technologies de l’information et de la communication, la recherche et
développement, l’innovation, la communication, les industries de
l’expertise et du conseil etc.
Les pouvoirs publics et les opérateurs économiques en Algérie
doivent prendre en considération la combinaison et l’articulation des
capitaux, du savoir et du capital humain que dépend, désormais la
construction des avantages compétitifs progressivement substitués ou
ajoutés aux avantages comparatifs naturels. La gestion de la
connaissance est vitale car elle permet d’accroitre les performances,
d’élargir les marchés, d’innover de manière déterminante, de recruter
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stratégiquement et de transmettre le savoir note dans ce sens
(Khelassi , 2010 ) .
3.7. Un autre aspect pour une bonne gouvernance de l’entreprise
algérienne : Nécessité d’un enseignement supérieur en relation
avec la sphère des activités économiques et apprentissage de la
démarche de développement durable
Les entreprises doivent être plus fortement incitées à qualifier leurs
membres. Le progrès technique est lié au progrès scientifique, or
celui-ci fait l’objet d’une production qui, tant dans les centres de
recherche publics et les universités que dans les fondations privées ou
les entreprises, mobilise un nombre croissant de personnes. Une
économie qui investit beaucoup dans la recherche a plus de chance
d’obtenir une forte croissance économique que celle qui y investit fort
peu (Biales, Leurion, Rivaud, 2007).
L’examen des stratégies adoptées par les Pays émergents à croissance
durable révèle que ces dernières ont réservé une place importante à
l’intelligence économique et aux médias dont la forte implication a été
à l’origine de nouvelles formes de stratégies et de pratiques
industrielles et commerciales (anticipation sur les produits ou services
et de conquêtes de marchés extérieurs).
Le développement durable est avant tout un chemin d’apprentissage,
une culture que l’entreprise algérienne doit acquérir. En fait, la
démarche est un élargissement et un approfondissement de la
démarche qualité, grâce aux facteurs du long terme, de l’éthique, de
la prise en compte de parties prenantes. Les démarches qualité et
développement durable ont un lien commun, celui de l’amélioration
continue. La mondialisation impose aux entreprises un niveau de
performance qui induit une plus grande complexité dans leur pilotage
particulièrement du fait de leur croissance, de la diversité de leurs
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activités et des mutations de leurs contextes environnementales
(Toudjine, 2013).
Le rôle de l’innovation dans le développement et notamment ses effets
sur la compétitivité sont remarquables et servent d’indice dans la
prise de décision des investissements et dans l’installation des
entreprises. Son apport est déterminant pour l’évolution de la
croissance, l’amélioration de la productivité et la présentation de
nouveaux produits. La maitrise des technologies de l’information et de
la communication et le recours aux réseaux sociaux, permettront en
effet à cette nouvelle génération de managers, de prendre rapidement
connaissance des outils et techniques de gestion les plus performants
qu’ils sauront mettre en service de leurs sociétés (Grim, 2012)
La maîtrise de la science et de la technologie est une des aspirations
majeures et vitales des pays Maghrébins dans la mesure où elle
constitue la principale clé d'entrée dans le monde du développement
économique et social. Cette maîtrise, comme il est établi de par le
monde, ne peut être générée qu'à l'université, qui doit être reconnue
comme le lieu du savoir, où s'établit une compétence dans un domaine
et d'où doit partir son extension.
L'une des conditions de base reste la mise en place localement d'un
réseau de liaisons interactives entre la recherche et l'entreprise. Il
faut à cet effet :
 Créer des centres de recherches mixtes entreprise-université
pour intensifier les échanges entre les deux secteurs et
déterminer les facteurs d'incitations suffisants à leur
impulsion ;
 Coordonner la science et la technologie pour éviter l'erreur qui
consisterait à dissocier ces deux notions : ce qui reviendrait à
admettre l'aberration qu'on pourrait agir sans connaître ou
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bien inversement de connaître sans agir. Alors qu'en réalité, la
science doit servir de base à la technologie (toute technologie a
pour fondement une science), la technologie en retour doit
fournir à la science l'équipement nécessaire à sa démarche
(toute science a pour support des moyens techniques) ;
 Le premier rôle de la recherche est d'étudier pour chaque
branche, les technologies existantes et d'opérer le choix qui
présente le meilleur rapport coûts/avantages, compte tenu des
conditions socio-économiques du pays ;
 Participer à l'adaptation permanente de ces technologies
importées, par des techniques propres, ce qui devra conduire à
moyen terme, à en créer de nouvelles localement ;
 Prévenir les innovations technologiques par une intervention en
terme de "veille", c'est-à-dire en termes de prévision des
modifications importantes, susceptibles de se produire à court
ou moyen terme, compte tenu de l'évolution observée des
connaissances et des techniques ;
 Elaborer de nouvelles connaissances : force est de constater, à
travers les changements que vit le monde actuellement, que
seule la production de connaissances appropriées, par les pays
eux-mêmes, est capable de leur donner l'autonomie nécessaire
à leur survie. Aussi, est-il impératif de penser maintenant à
inventer e dans les pays du Maghreb, tout ce qui peut y être
fabriqué et d'opter pour la fabrication de tout ce qui est inventé.
Deux préalables importants doivent être réunis : Pour que de tels rapports soient pertinents, voir simplement
possibles, il faudra aussi bien renforcer l'autonomie de
l'université que réaliser celle, pleine et entière, de l'entreprise ;
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 Afin que ces rapports soient permanents et fructueux, il s'agira
de créer de véritables liens de réciprocité et de
complémentarité, voir de dépendance, entre ces deux types de
structures.
Pour que ces conditions se réalisent ; la bonne gouvernance doit être
de mise.
4. Contrôle et communication financière : Enjeux majeurs pour
une bonne gouvernance de l’entreprise algérienne
4.1. Le contrôle interne
Le contrôle interne et soin corollaire l’auto-évaluation contribue à
l’éclaircissement de la nature des rapports au sein de l’entreprise et
des mécanismes et outils de gestion. Le contrôle interne contribue
directement au gouvernement d’entreprise. Le Contrôle interne est un
dispositif interne à une organisation qui fournit au management
(gouvernement) une assurance raisonnable d’une maitrise des risques
qui menaceraient :
 La réalisation des objectifs ;
 la fiabilité des informations ;
 la régularité des opérations ;
 la protection des actifs.
4.2. Processus du contrôle interne :
Ce processus comprend quatre éléments :
 identifier des risques en tant qu’événements aléatoires dont la
survenance est en dehors de la maitrise directe de
l’organisation ;
 Evaluer les risques ;
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 Maitrise éventuelle des risques ;
 Documenter et communiquer ces mesures.
4.3. Relations gouvernance et audit interne
L’audit interne est une fonction qui a pour finalité d’évaluer la qualité
du système de contrôle interne et d’en recommander des
améliorations.
Les parties prenantes peuvent considérer que la qualité du contrôle
interne est un facteur de bonne gouvernance et estimer qu’elles
doivent avoir des garanties sur cette qualité grâce à un comité d’audit
qui garantit la qualité des activités d’audit. L’audit interne est partie
intégrante du contrôle interne, il forme la couche de suivi, par une
évaluation permanentez qui maintient le processus ; plan, action,
évaluation, correction.
4.4. Le contrôle élément de la bonne gouvernance
Les approches d’un contrôle interne centré sur la détection de la
fraude, de l’abus, et du gaspillage puis des sanctions et poursuites
judiciaires ont démontré leurs limites
(Bertin , Godowski , Khelassi , 2013) mettent en évidence que la
bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise, l’ entreprise doit
disposer d’un système de contrôle interne adapté à sa taille, à sa
complexité et à ses risques potentiels. Le système du contrôle interne
comporte trois domaines ; la gestion des risques, la conformité aux
normes et par conséquent ; le contrôle interne et la révision interne.
C’est cependant au conseil d’administration qu’il incombe dans le
cadre de ses attributions de mettre sur pied le système du contrôle
interne efficace requis.
4.4. La communication financière comme dispositif de gouvernance
de l’entreprise
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La communication financière constitue un mécanisme de gouvernance
d’entreprise. En effet, l’existence d’asymétries informationnelles
constitue un frein au développement des entreprises. En effet, en
l’absence d’informations suffisantes et fiables, les investisseurs ne
sont pas incités à souscrire à des émissions de titres ou à acquérir des
titres sur le marché secondaire. Au contraire, lorsqu’i existe une
incitation réglementaire ou un mouvement de discipline de marché à
publier de l’information, les investisseurs sont plus enclins à acheter
des titres de capital ou des titres de créances.
5.Conclusion :
Arrivé à la fin de notre communication, nous tenterons de mettre
en exergue une synthèse récapitulative de nos principaux résultants.
La bonne gouvernance constitue
un levier important pour
l’émergence de l’entreprise algérienne; En effet, la gouvernance
d’entreprise doit intégrer les choix d’organisation, le management, le
mode de désignation du conseil d’administration ; les relations avec
les actionnaires, la nature de la participation des employés, les
modalités du contrôle interne… la notion de bonne gouvernance
constitue une référence pour expliquer la qualité du développement et
de la croissance.
Dans ce cadre, pour une dynamique économique capable de faire
sortir notre pays
de la rente pétrolière et permettre une
diversification économique. Il est impératif ; que les pouvoirs publics
mettent en œuvre une politique de développement de la culture de la
bonne gouvernance dans toutes les institutions en général et les
entreprises en particulier et ce, à travers des formations accrues dans
ce sens : Entrepreneuriat, gestion des ressources humaines, une
économie fondée sur la connaissance. La création de richesses,
l’augmentation du taux de croissance économique nécessitent des
entreprises performantes, pour cela la bonne gouvernance est un
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impératif majeur. Aussi, plusieurs conditions sont nécessaires, entre
autres : Investir dans le domaine de la ressource humaine et mettre en
œuvre des politiques renouvelées d’éducation ; d’enseignement
supérieur, de recherche et de formation professionnelle pour garantir
le développement de nos capacités créatives et de nos capacités
compétitives.
La reconfiguration de la gouvernance des établissements de la
formation pourrait être un levier dans l’amélioration de l’adéquation
entre formation et emploi. Aussi ; une présence significative des
employeurs au sein des comités pédagogiques et des conseils
scientifiques renforcerait les liens et les échanges entre les deux
secteurs et aiderait à améliorer l’adaptation des profils et des
qualifications aux besoins des entreprises. Revoir le climat des
affaires et l’environnement économique. A cet effet, les pouvoirs
publics doivent mettre en place les bases d’un véritable droit
économique cohérent et incitatif pour la création de richesses.
Engager une stratégie industrielle de soutien aux entreprises, aux
exportateurs, aux secteurs pourvoyeurs d’emplois ainsi qu’aux
entreprises innovantes constituent également des éléments de bonne
gouvernance.
Apports de la recherche :
Nous pensons que notre recherche à travers notre communication a
modestement contribué:
1. Faire connaitre la bibliographie sélective riche et ce, pour une
émergence de la bonne gouvernance en Algérie.
2. Une aide pour un développement d’une nouvelle culture ayant
trait à la bonne gouvernance dans les entreprises algériennes.
3. Quelques réflexions pour une efficience des ressources
humaines et de la gouvernance dans nos entreprises.
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Abstract:

This study makes an evaluation of the underdevelopment
conditions within the African continent.
It uncovers the degree of underdevelopment in Africa, despite
enormous assets over the whole continent. The challenges face the
recently numerous African nations with respect to improvement are
not those of auxiliary micro-economic or macro-economic lists,
but basically and strikingly causedggby annfew,, African individuals.
A cautious investigation of the continuous circumstance inhh African
socialggorders which uncover a part of financial disappointments
,that are evoked byhumans .Africa is blessed with inexhaustible
common resources and it has pulled by help from he wealthy countries
of the world. In spite of these, the continent remains undeveloped.
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:ملخص
 إهه يكشف مدي املعاهاة في.يقدم هرا البحث جقييما مخعمقا لظسوف الخخلف في القازة ألافسيقيت
 إن الخحدياث املاثلت أمام العديد. على السغم من املىازد الهائلت في جميع أهحاء املنطقت، أفسيقيا
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من البلدان ألافسيقيت فيما يخعلق بالخنميت ليست مجسد جحدياث في املؤشساث الهيكليت أو الاقخصاديت
الجصئيت أو الاقخصاديت الكليت  ،ولكن بصفت زئيسيت مثل جلك التي يسببها بشكل كبير بعض الشعىب
ألافسيقيت .إن الخحليل الدقيق للحالت السائدة واملسخمسة في املجخمعاث ألافسيقيت يكشف أن الكثير من
إلاخفاقاث الاقخصاديت حسببها العىامل البشسيت وليس بسبب البيئت أو املىقع أو غياب املىازد .يسخخدم
البحث القازة ألافسيقيت كدزاست حالت ويقيم املعىقاث الاجخماعيت والاقخصاديت لخنميت القازة .إن
أفسيقيا غنيت بمىازد طبيعيت وفيرة وقد اجخربت مساعداث إهمائيت من الدول الغنيت في العالم .وعلى
السغم من ذلك  ،جظل القازة غير مخطىزة .وقد عصيت أسباب مخخلفت ألشمت الخنميت ألافسيقيت بين
املدزست الحداثيت ومدزست الخبعيت .وقد أجسيت هره الدزاست لكشف سبب الخخلف ألافسيقي .وجىضح
الىزقت أن الفساد هى السبب ألاساس ي وزاء الخخلف إلافسيقي.
الكلمات املفتاحية :أفسيقيا  ،الفساد  ،الخنميت  ،الخخلف  ،املىازد  ،العىائق الاقخصاديت.
ثصنيف D79,G30:JEL
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1.Introduction :
The endeavor by nations in Africa to break the cycle
underdevelopment has been ruined by the level of debasement within
the landmass. Africa is wealthy in typical assets and
the continues form of dealing with these assets to
other nations are fumbled by
African themselves through degenerate handle. Since the early 1960s
when most African nations were picking up self-government,
the wealthy countries of the world have amplified help to
Africa, however :Africa remains the let out created islet within
the world.
2. Development vs Underdevelopment
The ideas of development and underdevelopment are most
commonly examined in an financial setting, the
method of development ecompasses a wide extend of components,
social, political, ethnicity, topography, etc, unmistakable to the
environment in address. It ought to be caught on that advancement is
relative in nature, as nations within the Third World are as it
were considered “underdeveloped” in comparison to the
industrialized countries of world. More vitally, the concept of
underdevelopment, particularly because it relates to
the previous colonies of colonialist countries, intrinsically suggests a
relationship of financial misuse forced from
the colonialist country onto colonized countries. Through
these frameworks of financial misuse, the results of
underdevelopment are propagated, exceptionally and frequently by
creating and comparing societal ills
that assist hinder endeavors towards change. Generally, the rate
of progression has been subordinate on a huge number of factors–
both inner and outside. Inside, the capacity of the society to utilize
their environment is normally based on the level
of mental and innovative progression, in combination with the
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degree to which the labor is organized proficiently.
The advancement of civilizations over the world created to some
degree proportionate rates for centuries, but the course
human development quickened at an phenomenal rate through
Europe’s move to capitalism for ensuing mechanical transformation.
Capitalism suggested a novel concept to present day society
as universal competitive activity to create the greatest benefit out
of generation. This move to mass scale generation capabilities is
given motivating force to outsource human labor
and normal assets at least fetched from the colonial
subjects. Whereas capitalism brought uncommon levels
of progress to Europe, the bequest of this misuse has persisted since
colonial freedom within the frame of delayed financial
reliance, inside political , ethnic clashes,
and insufficient government programs and framework.
3. The Paradox of Development in the Ancient times and
Underdevelopment in the Modern Times
Concurring to anthropological prove Africa is the place of
civilization of humankind as a whole. Hence, there iss a long history
of society in Africa earlier to any direct economic contact with
European nations within the 15th century. The premise of early
African civilization was the family and family relationship.
A framework of communalism was in put, which was set up on
the premise of correspondence, rise to get to arrive, and break even
with dispersion of products inside the family relationship. The
rights of each person were decided based on
their situation inside the familial lines of either the mother or the
father. All labor was kept inside the family which fortified the
subsistence economy that existed at the time
and continued.The essential financial movement was horticulture an
dthe advancement of press apparatuses was especially vital withinthe
era of progressed strategy for managing with
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their specific topographical specialties. Since landowners
were especially taught approximately the fine points of interest of
the territory, down the specifics around the soil. This permitted for
a different economy that given for the community in
a efficient and successful way. In spite of the fact that there was not
as much progress in terms of a logical approach
to agrarian generation, the objectives is
for small weight to create more crops than they required. Earlier to
the convergence of European impact within the 15th century, there
was prove of a transitional arrange from a
communalist framework to a primitive framework.
This move was impelled by an increment in stratification and a rise
of state. With financial specialization a caste
like framework risen, giving certain rights and benefits given based
on their part. For the foremost portion there was a sense
of shared exertion when it came to generation, but there were still a
few clashes between bunches such as pastoralists and cultivators.
A trade framework created andwith expanding amount of exchange a
framework of guidelines was shaped to degree products.
Shapes of cash included salt, cloth, press, diggers, and shells. This
set up a slight progression in situating which was the impulse for
the advancement of the state. In spite of the fact that these states
were exceptionally powerless and freely held together by
the remainders of communalism, it started the blending of
ethnic bunches into more extensive recognizable pieces of proof.
The primary noteworthy interaction between Europe and
Africa was in 1415 with voyages supported by Henry the Navigator
of Portugal to set up exchange for gold in West Africa.
This presentation to outside exchange was the starting of
the development of exchange to the coast making pockets
of impact in these regions. At this time the Portuguese still seen the
Africans by the vision of “different but equal.” In any case, when
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other European nations started entering Africa, the Portuguese were
pushed out.When considering the establishment of financial
reliance in Africa, the one trim financial framework set up
in numerous of the colonies for the express advantage of their
European colonizers is the starting place of the issue. By the
primary, one can be seen the official foundation of colonies and
the coordinate control of African economy.
The slave trade, starting within the mid to late 17th
century, got to be so unavoidable all through Africa that it drove
out nearly all other commodities in African exchange. Not as
it ended up the center of the economy, but it too eliminated
the nation by uprooting humans. The trade of the African
labor drive was for the express reason of benefit on the portion of the
European nations. With the mechanical transformation and slave
revolts, there was not benefit to be picked up from the slave
exchange so in 1807 the slave exchange was annulled in favor
of authentic commerce. In reality, the modern exchange designs,
European investigation, missions, innovative propels, and
other exterior variables are prove of the heightened of
European impact on the abuse of the landmass, and a block to
colonialism.
4. Root Causes of Underdevelopment
The root causes of debasement changes by depending on the
political, social, financial and social circumstances. In Africa, a
few of the identifiable causes of debasement incorporate the,
,negative,colonial bequest, destitute administration, legislative
issues of the paunch , supreme state,
eagerness and childishness, clientelism
and support favouritism, non-attendance of prevalent interest of
the open in,government,
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powerless teach of administration, need of responsibility and straight
forwardness, need of political will, weak moral values, centralist
nature of thestate,,and,,concentrationjjjofjjjstate control,
frail legal framework and steady frailty and clashes. In spite
of the heap components that contribute to cause debasement, within
the case of Africa, the profound situated administration
issue appears to clarify why,,the landmass is seen as exceptionally d
egenerate. African states distracted themselves with legislative
issues of,,,survival utilizing military overthrows or,,other implies to s
olidify control through de-jure or de-facto one party states
which ensured them security of residency, but they too utilized
to engender their so called advancement motivation for the country.
This as it were worked to sustain neo-colonialism, misuse of
the individuals and hatred of any disagreeing voices. Favouritism,
ethnicity, race and other variables got to be key contemplations
within the allotment and application of national, The taken a
toll of debasement for foundation development in Africa. People in
workplaces in both the open and private division utilized their
control and impact to store up riches to the disservice of the
common individual.
Itnisjjcoupledjjwith harsh benefactor programs, made and supported
dreadful administration, settledhin debasement and exemption
and expanded destitution levels. By notwithstanding of
ideological influence, from the post freedom time to date, Africa
has delivered few States competent of making empowering
environment for financial improvement
.The states are not as it were blameworthy of useless mediations with
ithe economy,but moreover for impeded financial improvement throu
ghhparasiticjjand degenerate exercises that disheartened and
made commerce victory subordinate on political associations. This
is driven to,,the auxiliary alteration programs ofhhthe1980s equippe
d towards reestablishing financial development
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, rebuilding the political-economic support framework of the post
colonial period, seeking after financial and political changes
and making,,strides framework.
Whereas the impacts onhthe destitute and powerless stay questionabl
e to date, they contributed
to development of law,,based space, expanded disturbance for straig
htforwardness and responsibility from government, changes of
key administration that are for progressed benefit conveyance. The
challenge to the complete realization the benefits of law
based administration stay powerless frameworks and need of
political will,,,among,,Africa pioneers
. Inhhthisjjmanner impacts of debasement and terrible
administration are. Through improper tax assessment approaches,
misallocation of outside trade, the undermining
of dissemination systems and the redistribution of
property. Impacts of of debasement in Africa has penetrated the
African society and anybody who can say that debasement in Africa
has not got to be either a trick, a law breaker or else does not live in
this landmass.
Therennis flourishing prove in creating nations demonstrating that d
ebasement contrarily influences growth and improvement.
Corruption undermines financial execution, debilitates the equitable
show of law, disturbs social arrange and crushes open believe
, hence permitting sorted out wrongdoing, fear mongering and
other dangers to human security to flourish;And it
is continuously the illnes that endures. Debasement is
an obstruction to political, financial andsocial advancement
, prevents authoritative improvement and
execution, disables financial effectiveness, leads to brain deplete
, debilitates outside speculations,undermines compelling use of norm
al assets taking,,off the influenced nations defenseless
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and subordinate on exterior interface, subverts majority rule
government, undermines the state authenticity, leads to capital
flight, increments and skews open use on essential needs.
Debasement too diminishes the efficiency of open speculation and of
the county’s foundation through misallocation of ability and
, diminishes government income due to charge avoidance coming
about in tax assessment of the open and decreases a country’s
competitiveness at the worldwide level, especially
,with respect to exchange, cash solidness and speculation.
These results have the in general negative twisting on a
country’s improvement. The impacts of debasement have been
more apparent in Africa more than any other land, a truth that has
made a commentator to state that Few would squabble with
the statement that debasement in Africa has harmed
improvement targets, undermined long
term financial development, expanded destitution, and contributed to
the continent’s declining position in the world .
It includes a infringement of open obligation or deviation
from ethical measures in trade for individual monetary picks up. In
spite of the fact that the coordinate costs of debasement may be in
terms of misplaced income or stores redirected from
their expecting utilize, the roundabout costs of
the financial twists, wasteful aspects and squander that
the sum of cash that has been depleted out of Africa
is distant in overabundance of the official advancement help to
African nations. Debasement would lead to break
down of open speculations or enormous misfortunes and advance de
crease the quality of streets, broadcast communications, lodging and
sanitation among others.Debasement is an instrument
for handling issues in benefit conveyance occasioned by
the presence of awkward control, over the top bureaucracy
or showcase confinements. Be that as it may, they went advance to
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note that indeed in cases where debasement can be seen to
be great for the economy, certain negative externalities
remained. Whereas underscoring the presence of these externalities.
These were the most contentions that educated the common
understanding that changes are superior for the economy.
5.Conclusion
The conclusion drawn is the truth that
the financial hindrances caused by no other than Africans are
stagnating and decelerating the financial energy and development of
africa.In expansion, pressing alter musthhbe activated and guzzled to
encourage and implant the conceivable way to ensured financial
development and improvement in the midst of tremendous assets
accessible to African continent. Disparagement is something that we
complaint about, itis something whose negative affect we perceive, it
is something that indeed degenerate rec illnesses. But the
incongruity and the catastrophe at hand is that those who lock
in debasement cherish it, the catastrophe at hand is that those of us
who do not lock in it straightforwardly. Our levels of resilience
of debasement in Africa is astounding. By employing an
encompassing approach, we follow the history and the affect
of adulterating in Africa to begin with by tending to the attack
, abuse, and occupation of African regions by West European powers
from the late 19th century and its affect on financial, political, socioeconomic, and degenerate cultural life fashion of the individuals
nowadays. It will too be critical to dissect pre-colonial Africa for
its endless diversities, advance, instruction, self-sustaining
and various exchanges .Debasement, since ofhhits inescapability in n
umerous nations in Africa is hindering to social, political,
and financial advancement in a assortment of ways. A program
of maintainable improvement is unexpected on a
few conditions, counting principled
and intentional authority; judicious, sound and far-sighted decisionEl - Maqrizi Journal for Economic and Financial Studies,Vol.3 ,N.1, Special, January 2019
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making; and ideal utilize of accessible assets. Debasement tends
to weaken all these conditions
inhhtermsjjof open negativity and disintegration of certainty on dege
nerate authority; silly, brief located and ill motivated choice;
and wasting of assets on ill-advised or unacceptable ventures.
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