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

اجلزائر
�أ�صبح من املتفق عليه عامل ًيا� ،أنه من خالل حت�سني
عالقة ال�رشكات ببيئتها ،ت�ستطيع زيادة م�صداقيتها
وقدرتها على اجلذب وتغيري �صورتها ب�شكل �إيجابي
مفهوما �أن حتقيق هذا الهدف
�أمام الآخرين .و�أ�صبح
ً
يعتمد ب�شكل كبري على تطبيق خيار حوكمة ال�رشكات،
الذي يطرح نف�سه يف اجلزائر -ومنذ بع�ض الوقت-
ك�أولوية ا�سرتاتيجية على طريق تعزيز �أداء وا�ستمرارية
ال�رشكات ،خا�صة ال�صغري منها واملتو�سط.

وتعد هذه الر�ؤية حديثة �إىل حد بعيد ،فحتى وقت قريب
للغاية كانت اجلزائر تتبع منوذج االقت�صاد املوجه مما
�أدى �إىل تدهور عالقة ال�رشكات بال�سلطات العامة.

يف الوقت ذاته ،منذ �أن �أعلنت اجلزائر تبنيها اخليار
اال�سرتاتيجي بالتحول �إىل اقت�صاد ال�سوق� ،أ�صبح من
العاجل وال�رضوري �إعادة بناء الثقة بني ال�رشكات
وبيئتها امل�ؤ�س�سية واملالية من خالل �إعادة �صياغة
�أمناط احلوكمة.

من هذا املنطلق� ،أبدى فريق العمل اجلزائري حلوكمة
ال�رشكات ( ،)GOALوهو الفريق التطوعي الذي
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يت�ألف من ر�ؤ�ساء �رشكات -بتفوي�ض من جمعيات
مهنية وجمعيات �أرباب العمل ،وم�ست�شارين ماليني
وق�ضائيني -التزامه ب�شكل مبدئي بالرتويج ملبادئ
حوكمة ال�رشكات لدى ال�رشكات الوطنية التابعة للقطاع
اخلا�ص.

وقد �أدت هذه املبادرة ،والتي حظيت على الدعم الكامل
من وزارة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وال�صناعة
التقليدية ،ودعم بع�ض الهيئات الدولية املختلفة �إىل
�سن �أول قانون جزائري حلوكمة ال�رشكات يف مار�س
.2009

هذا القانون -ذو ال�صبغة التعليمية -يهدف �إىل م�ساعدة
ر�ؤ�ساء ال�رشكات على اكت�ساب الأدوات الأ�سا�سية
التي متكنهم من القيام بعملية حوكمة ال�رشكات ب�شكل
فعال ،وهو متاح على �شبكة الإنرتنت من خالل املوقع
الإلكرتوين)GOAL( :
www.algeriacorporategovernance.org
ويف الوقت احلايل يتم العمل مببادئ هذا القانون ب�شكل
طوعي ،حيث ال ميكن فر�ض هذا القانون ب�شكل ملزم
حتى يقوم عدد من ال�رشكات بتطبيق مبادئ احلوكمة
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على نحو فعال ،وتظهر نتائج التجربة الإيجابية
ب�شكل ال يقبل اجلدل .وقد ا�ستقبلت الدوائر امل�ؤ�س�سية
واملالية قانون حوكمة ال�رشكات اجلزائري بحفاوة
�شديدة ،ورغم ذلك فقد �أدت حداثة منهج حوكمة
ال�رشكات �إىل �صعوبة ح�صوله على �شعبية كبرية لدى
ر�ؤ�ساء ال�رشكات.
ومن املمكن �إرجاع ذلك �إىل ق�ضايا مثل ال�شفافية
أي�ضا
والإف�صاح وتدفق املعلومات ،كما ميكن تف�سريه � ً
من خالل عادة التوريث -التي تت�صدى لها احلوكمة-
يف حميط اقت�صادي ت�سيطر عليه ال�رشكات العائلية �إىل
أي�ضا عدم الإقبال على حوكمة
حد كبري .كما ُيف�رس � ً
ال�رشكات بعدم �إدراك مزايا العمل بهذا املنهج ب�شكل
كامل ،وكذلك االفتقار �إىل اخلربات ،واملجال�س
املتخ�ص�صة ،وال�سيا�سة العامة التي تدعم ال�رشكات
ذات احلوكمة الر�شيدة.
ومن ثم يقوم فريق عمل من م�ؤ�س�سة الفكر والعمل حول
امل�شاريع اخلا�صة ( ،)CAREيف مطلع يونيو القادم-
بدعم من مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة -بجولة
�إقليمية لرفع م�ستوى الوعي مبزايا حوكمة ال�رشكات.
يتطرق هذا الفريق �إىل الق�ضايا الرئي�سية العاجلة
املتعلقة بتطبيق مبادئ حوكمة ال�رشكات ب�شكل فعال،
ويعترب يف الوقت ذاته بيت خربة يدعم حوكمة ال�رشكات
يف اجلزائر.
وبالرغم من �أن هذا الرتدد يف الإقبال على احلوكمة
مفهوما خالل هذه املرحلة االنتقالية ،لكنه يبقى
يعد
ً
من املنتظر �أن تقوم هذه اجلولة الإقليمية بتغيري ردود
�أفعال ر�ؤ�ساء ال�رشكات ،للدخول �إىل حيز التنفيذ،
واخلروج من حيز الوعود ال�شفهية.
يحدد اخلرباء الأكادمييون اخل�صائ�ص العامة لل�رشكات
اخلا�صة اجلزائرية ب�أنها:
تعاين معظمها من م�شاكل اال�ستدامة ،داخل ًيا و�/أو
خارج ًيا.
معظمها �رشكات عائلية هيكلها القانوين ينتمي �إىل
ال�رشكات الفردية ،وال�رشكات ذات امل�سئولية
املحدودة.
الإدارة تطبق النموذج العائلي ،حيث املالك الرئي�سي
واملوظفون املعينون من حميط عائلته ي�ستحوذون على
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حقوق اتخاذ القرار تقري ًبا.

تلتزم �أقلية من امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة
منوذجا للبقاء ،وا�ستطاعت �أن
باحلوكمة ،وتعتربها
ً
تتغلب على املالحظات التالية من خالل �إيجاد حلول
لكلها �أو لبع�ضها:
•كيفية حت�سني العالقة بني البنوك وال�رشكات.
•كيفية ا�ستقطاب امل�ستثمرين من خارج ال�رشكات
لال�ستثمار يف �رشكات معظمها عائلية.
•كيفية �إعادة الثقة بني ال�رشكات واجلهات
ال�رضيبية.

•كيفية حت�سني العالقة بني امل�ساهمني.
•كيفية حت�سني العالقة بني امل�ساهمني واملديرين
غري امل�ساهمني.
•كيفية �إدارة مو�ضوع التوريث والتداول.

كما �سيدعم مركز امل�رشوعات الدولية اخلا�صة القيام
بر�صد حالة حوكمة ال�رشكات باجلزائر ب�شكل م�ستمر،
من �أجل حتديد احتياجات ال�رشكات بدقة ،والعمل على
منهج مقنع ملخاطبتهم.

وعلى الأغلب �سيقوم فريق العمل خالل الثلث الأخري
من عام  ،2010بافتتاح املركز اجلزائري حلوكمة

ال�رشكات ،حتت ا�سم حوكمة اجلزائر ،ليحاكي
ما يحدث يف دول ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
(تون�س ،وم�رص ،ولبنان ،والإمارات� ....إلخ).
و�سيعمل هذا املركز على تعزيز ا�ستمرارية املهام التي
قام بها فريق العمل ،وقد مت �إ�سناد مهام حمددة �إليه،
منها :ن�رش مبادئ حوكمة ال�رشكات ،وحتديث القوانني
القائمة ،وطرح قوانني حمددة (فيما يتعلق بالقطاع
املايل ،وال�رشكات العامة�....إلخ) ،والتدريب على
مبادئ حوكمة ال�رشكات .وجدير بالذكر �أن الهدف من
�إن�شاء املركز اجلزائري حلوكمة ال�رشكات ،هو جعله
املرجع لعملية حوكمة ال�رشكات يف اجلزائر.
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