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اجلزائر

حت�سني  خالل  من  �أنه  عاملًيا،  عليه  �ملتفق  من  �أ�سبح 
م�سد�قيتها  زيادة  ت�ستطيع  ببيئتها،  �ل�رشكات  عالقة 
�إيجابي  ب�سكل  وقدرتها على �جلذب وتغيري �سورتها 
�أمام �لآخرين. و�أ�سبح مفهوًما �أن حتقيق هذ� �لهدف 
يعتمد ب�سكل كبري على تطبيق خيار حوكمة �ل�رشكات، 
�لوقت-  بع�ض  ومنذ  �جلز�ئر-  يف  نف�سه  يطرح  �لذي 
كاأولوية ��سرت�تيجية على طريق تعزيز �أد�ء و��ستمر�رية 

�ل�رشكات، خا�سة �ل�سغري منها و�ملتو�سط.  
وتعد هذه �لروؤية حديثة �إىل حد بعيد، فحتى وقت قريب 
للغاية كانت �جلز�ئر تتبع منوذج �لقت�ساد �ملوجه مما 

�أدى �إىل تدهور عالقة �ل�رشكات بال�سلطات �لعامة.
�أعلنت �جلز�ئر تبنيها �خليار  �أن  يف �لوقت ذ�ته، منذ 
�ل�سرت�تيجي بالتحول �إىل �قت�ساد �ل�سوق، �أ�سبح من 
�ل�رشكات  بني  �لثقة  بناء  �إعادة  و�ل�رشوري  �لعاجل 
�سياغة  �إعادة  خالل  من  و�ملالية  �ملوؤ�س�سية  وبيئتها 

�أمناط �حلوكمة. 
من هذ� �ملنطلق، �أبدى فريق �لعمل �جلز�ئري حلوكمة 
�لذي  �لتطوعي  �لفريق  وهو   ،)GOAL( �ل�رشكات 

جمعيات  من  بتفوي�ض  �رشكات-  روؤ�ساء  من  يتاألف 
ماليني  وم�ست�سارين  �لعمل،  �أرباب  وجمعيات  مهنية 
ملبادئ  بالرتويج  مبدئي  ب�سكل  �لتز�مه  وق�سائيني- 
حوكمة �ل�رشكات لدى �ل�رشكات �لوطنية �لتابعة للقطاع 

�خلا�ض. 
وقد �أدت هذه �ملبادرة، و�لتي حظيت على �لدعم �لكامل 
من وز�رة �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة و�ل�سناعة 
�إىل  �ملختلفة  �لدولية  �لهيئات  بع�ض  ودعم  �لتقليدية، 
�سن �أول قانون جز�ئري حلوكمة �ل�رشكات يف مار�ض 

.2009
هذ� �لقانون- ذو �ل�سبغة �لتعليمية- يهدف �إىل م�ساعدة 
�لأ�سا�سية  �لأدو�ت  �كت�ساب  على  �ل�رشكات  روؤ�ساء 
�لتي متكنهم من �لقيام بعملية حوكمة �ل�رشكات ب�سكل 
فعال، وهو متاح على �سبكة �لإنرتنت من خالل �ملوقع 

)GOAL(  :لإلكرتوين�
www.algeriacorporategovernance.org

ويف �لوقت �حلايل يتم �لعمل مببادئ هذ� �لقانون ب�سكل 
طوعي، حيث ل ميكن فر�ض هذ� �لقانون ب�سكل ملزم 
حتى يقوم عدد من �ل�رشكات بتطبيق مبادئ �حلوكمة 

)GOAL( ع�ضوة بفريق العمل اجلزائري حلوكمة ال�رشكات

احل�صــاد

كتبت: مرمي بالليل مدجوبي
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�لإيجابية  �لتجربة  نتائج  وتظهر  فعال،  نحو  على 
ب�سكل ل يقبل �جلدل. وقد ��ستقبلت �لدو�ئر �ملوؤ�س�سية 
بحفاوة  �جلز�ئري  �ل�رشكات  حوكمة  قانون  و�ملالية 
حوكمة  منهج  حد�ثة  �أدت  فقد  ذلك  ورغم  �سديدة، 
�إىل �سعوبة ح�سوله على �سعبية كبرية لدى  �ل�رشكات 

روؤ�ساء �ل�رشكات. 
�ل�سفافية  مثل  ق�سايا  �إىل  ذلك  �إرجاع  �ملمكن  ومن 
ا  و�لإف�ساح وتدفق �ملعلومات، كما ميكن تف�سريه �أي�سً
من خالل عادة �لتوريث- �لتي تت�سدى لها �حلوكمة- 
يف حميط �قت�سادي ت�سيطر عليه �ل�رشكات �لعائلية �إىل 
ا عدم �لإقبال على حوكمة  �أي�سً ُيف�رش  حد كبري.  كما 
�ل�رشكات بعدم �إدر�ك مز�يا �لعمل بهذ� �ملنهج ب�سكل 
و�ملجال�ض  �خلرب�ت،  �إىل  �لفتقار  وكذلك  كامل، 
�ل�رشكات  تدعم  �لتي  �لعامة  و�ل�سيا�سة  �ملتخ�س�سة، 

ذ�ت �حلوكمة �لر�سيدة.
ومن ثم يقوم فريق عمل من موؤ�س�سة �لفكر و�لعمل حول 
�مل�ساريع �خلا�سة )CARE(، يف مطلع يونيو �لقادم- 
بدعم من مركز �مل�رشوعات �لدولية �خلا�سة- بجولة 
�إقليمية لرفع م�ستوى �لوعي مبز�يا حوكمة �ل�رشكات. 
�لعاجلة  �لرئي�سية  �لق�سايا  �إىل  �لفريق  هذ�  يتطرق 
�ملتعلقة بتطبيق مبادئ حوكمة �ل�رشكات ب�سكل فعال، 
ويعترب يف �لوقت ذ�ته بيت خربة يدعم حوكمة �ل�رشكات 

يف �جلز�ئر.
 وبالرغم من �أن هذ� �لرتدد يف �لإقبال على �حلوكمة 
يعد مفهوًما خالل هذه �ملرحلة �لنتقالية، لكنه يبقى 
من �ملنتظر �أن تقوم هذه �جلولة �لإقليمية بتغيري ردود 
�لتنفيذ،  حيز  �إىل  للدخول  �ل�رشكات،  روؤ�ساء  �أفعال 

و�خلروج من حيز �لوعود �ل�سفهية.  
يحدد �خلرب�ء �لأكادمييون �خل�سائ�ض �لعامة لل�رشكات 

�خلا�سة �جلز�ئرية باأنها:
و/�أو  د�خلًيا  �ل�ستد�مة،  م�ساكل  من  معظمها  تعاين 

خارجًيا.
�إىل  ينتمي  �لقانوين  هيكلها  عائلية  �رشكات  معظمها 
�مل�سئولية  ذ�ت  و�ل�رشكات  �لفردية،  �ل�رشكات 

�ملحدودة.
�لإد�رة تطبق �لنموذج �لعائلي، حيث �ملالك �لرئي�سي 
و�ملوظفون �ملعينون من حميط عائلته ي�ستحوذون على 

حقوق �تخاذ �لقر�ر تقريًبا.
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�رشوعات  من  �أقلية  تلتزم 
باحلوكمة، وتعتربها منوذًجا للبقاء، و��ستطاعت �أن 
تتغلب على �ملالحظات �لتالية من خالل �إيجاد حلول 

لكلها �أو لبع�سها:
•كيفية حت�سني �لعالقة بني �لبنوك و�ل�رشكات. 	

�ل�رشكات  �مل�ستثمرين من خارج  ��ستقطاب  •كيفية  	
لال�ستثمار يف �رشكات معظمها عائلية.

و�جلهات  �ل�رشكات  بني  �لثقة  �إعادة  •كيفية  	
�ل�رشيبية.
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•كيفية حت�سني �لعالقة بني �مل�ساهمني. 	
و�ملديرين  �مل�ساهمني  بني  �لعالقة  حت�سني  •كيفية  	

غري �مل�ساهمني.
•كيفية �إد�رة مو�سوع �لتوريث و�لتد�ول. 	

كما �سيدعم مركز �مل�رشوعات �لدولية �خلا�سة �لقيام 
بر�سد حالة حوكمة �ل�رشكات باجلز�ئر ب�سكل م�ستمر، 
من �أجل حتديد �حتياجات �ل�رشكات بدقة، و�لعمل على 

منهج مقنع ملخاطبتهم.
 وعلى �لأغلب �سيقوم فريق �لعمل خالل �لثلث �لأخري 
حلوكمة  �جلز�ئري  �ملركز  بافتتاح   ،2010 عام  من 

ليحاكي  �جلز�ئر،  حوكمة  ��سم  حتت  �ل�رشكات، 
�إفريقيا  و�سمال  �لأو�سط  �ل�رشق  دول  يف  يحدث  ما 
�إلخ(.  و�لإمار�ت....  ولبنان،  وم�رش،  )تون�ض، 
و�سيعمل هذ� �ملركز على تعزيز ��ستمر�رية �ملهام �لتي 
قام بها فريق �لعمل، وقد مت �إ�سناد مهام حمددة �إليه، 
منها: ن�رش مبادئ حوكمة �ل�رشكات، وحتديث �لقو�نني 
بالقطاع  يتعلق  )فيما  حمددة  قو�نني  وطرح  �لقائمة، 
�ملايل، و�ل�رشكات �لعامة....�إلخ(، و�لتدريب على 
مبادئ حوكمة �ل�رشكات. وجدير بالذكر �أن �لهدف من 
�إن�ساء �ملركز �جلز�ئري حلوكمة �ل�رشكات، هو جعله 

�ملرجع لعملية حوكمة �ل�رشكات يف �جلز�ئر. 


