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اجلزائر
نشطاء وشركاء

عقب اإطالق مدونة املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة يف املغرب ـ 
ين�ير 2008 ـ والإر�س�دات اخل��سة ب�أف�سل مم�ر�س�ت حوكمة 
ال�رشك�ت يف تون�سـ  يونيه 2000ـ  ان�سمت اجلزائر اإىل جريانه� 
يف تبني احلوكمة الر�سيدة لل�رشك�ت. وقد ج�ء اإ�سدار املدونة 
اجلزائرية حلوكمة ال�رشك�ت ـ يف 11 م�ر�س 2009 ـ يف الوقت 
�ست�س�عد يف  ال�رشك�ت  فتطبيق قواعد حوكمة  املن��سب مت�ًم�. 
بن�ء الثقة املتب�دلة مع القط�ع امل�رشيف، يف وقت تتزايد فيه 
اأهمية احل�سول على راأ�س امل�ل، وتعزيز النمو القت�س�دي، 
الع�ملية،  امل�لية  الأزمة  تخطي  يف  الزاوية  حجر  يعد  الذي 

وتقليل تداعي�ته�.
الهتم�م�ت  اأحد  هو  القت�س�دي  النمو  وتعزيز  حفز  اإن 
الأعم�ل  بيئة  يف  واخل��س،  الع�م  للقط�عني  القت�س�دية 
ب�جلزائر التي ي�سيطر عليه� القط�ع غري الر�سمي، و�سوق راأ�س 
امل�ل ال�سيق. وحتى وقت قريب، ك�نت من�س�آت الأعم�ل نف�سه� 
جزًءا من امل�سكلة، فقد لحظ �سليم عثم�ين، رئي�س جمل�س اإدارة 
فريق العمل اجلزائري حلوكمة ال�رشك�ت، اأن "غي�ب احلوكمة 
يف نط�ق ال�رشكة ذاته�، يحد من اإمك�ن�ت البتك�ر والتطور. 
امل�ستثمرون  اأو  ال�رشك�ء  اأو  امل�س�رف  رج�ل  يقوم  ولن 
ب�ل�ستثم�ر يف م�رشوع�ت �سعيفة احلوكمة. ولذا ف�إن اللتزام 
بق�نون حوكمة ال�رشك�ت �سيخلق موارد اأكرب وي�س�عد على تنمية 

الأعم�ل".
اأف�سل،  بن�ء حوكمة  الأعم�ل نحو  ومن خالل مب�درة من�س�آت 
ف�إن املن�س�أة هي التي تفتح الأبواب اأم�م ال�ستثم�ر والنمو. فقد 
اأكد ال�سيد م�سطفى بن ب�دا، الوزير اجلزائري للمن�س�آت ال�سغرية 
واملتو�سطة، وال�سن�ع املهنيني، اأن "اللتزام اجلم�عي من ج�نب 
التن�ف�سية، ويخلق  القدرة  من�س�آت الأعم�ل �سيعمل على حت�سني 
روؤية اأف�سل من ج�نب الأ�سواق اخل�رجية. هذا ب�لإ�س�فة اإىل 
اأن احلوكمة الر�سيدة �ستعمل على حت�سني العالق�ت بني البنوك 
ومن�س�آت الأعم�ل من خالل تعزيز الثقة املتب�دلة املفتقدة يف 

الوقت احل�يل، وذلك من خالل املزيد من ال�سف�فية".
مدونة  لو�سع  املب�درة  اتخذ  الذي  هو  الأعم�ل  جمتمع  ك�ن 
احلوكمة من خالل ثالث موؤ�س�س�ت هي: موؤ�س�سة الفكر والعمل 
حول امل�س�ريع اخل��سة، ومعهد روؤ�س�ء املوؤ�س�س�ت، والحت�د 
اجلزائري ملنتجي امل�رشوب�ت. ففي ع�م 2008 ب�درت موؤ�س�سة 
مركز  �رشك�ء  اإحدى  ـ  اخل��سة  امل�س�ريع  حول  والعمل  الفكر 
حلوكمة  عمل  فريق  بتكوين  ـ  اخل��سة  الدولية  امل�رشوع�ت 
اخل��س،  القط�ع  من  اأع�س�ء  ثم�نية  من  م�سكل  ال�رشك�ت، 
ال�رشك�ت. و�رشع�ن م� لقت  للنظر يف و�سع مدونة حلوكمة 
يف  مب�  الرئي�سية،  احلكومية  ال�سلط�ت  من  دعًم�  املدونة  فكرة 
ذلك وزارة املن�س�آت ال�سغرية واملتو�سطة وال�سن�ع املهنيني، 
الوزارات  هذه  دعم  العدل، وك�ن  امل�لية، ووزارة  ووزارة 

اأمًرا مهًم� يف تعزيز وجن�ح املدونة.
من  ال�سعب  اجلزء  يبداأ  الق�نون،  اإ�سدار  مت  اأن  بعد  والآن، 
بداية  العملية  بداأت  وقد  الإط�ر.  هذا  تنفيذ  وهو  األ  العمل، 
اإيج�بية، وكم� يقول ال�سيد عثم�ين "اإن هن�ك كثرًيا من ال�رشك�ت 
ترحيبه�  تظهر  والتي  احل�يل،  الو�سع  ا�ستمرار  ترف�س  التي 
ال�رشك�ت  هذه  وتقوم  الر�سيدة.  احلوكمة  لاللتزام مبم�ر�س�ت 
مب�دئ  اتب�ع  اإقراره�  خالل  من  الأوىل  اخلطوات  ب�تخ�ذ 
احلوكمة الر�سيدة". ومل�س�عدة ال�رشك�ت يف اإجن�ز هذه العملية، 
�سيقوم فريق العمل بو�سع اأ�سلوب تنفيذ املب�دئ املبينة يف هذه 
العمل  من  كبرًيا  قدًرا  يتطلب  م�زال  الأمر  اأن  ومع  املدونة. 
مل�  املم�ثلة  احل�لية  اجلهود  اأن  اإل  الع�ملية،  املع�يري  لبلوغ 
يجري تنفيذه ت�س�دف جن�ًح�، ب�سبب عزمية ورغبة اجلزائريني 

يف اإجن�حه�. 
من اجلدير ب�لذكر اأن هيئة التمويل الدولية )IFC(، واملنتدى 
يف  فع�ل  بدور  ق�مت�   ،)GCGF( ال�رشك�ت  حلوكمة  الع�ملي 
امل�س�عدة علي و�سع هذه املدونة، بينم� يقوم مركز امل�رشوع�ت 

الدولية اخل��سة )CIPE( ح�لًي� بدعم التنفيذ.
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