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تشكر 
يروقين يف املستهل أن أتوجه بشكري العميق إىل معالي السيد وزير املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية، الذي 

مل يتوان، منذ الوهلة األوىل، بدعمه ملبادرتنا هذه وذلك بإضفاء رعايته.

ويف نفس السياق، أتوجه بشكري إىل كل إطارات دائرته الوزارية الذين ساهموا، من قريب أو من بعيد، يف أن يرى هذا 
امليثاق الوجود.

كما اتقدم بالشكر خللية التحويل واليمومة اليت ساهمت يف حتقيق هذا اهلدف، سواء بتسخريها للخربة العالية وكذا اإلمكانيات  
اللوجيستية املعتربة.

دون أن يفوتين الثناء على كل من املؤسسة املالية الدولية واملنتدى العاملي للحكم الراشد للمؤسسات واملركز الدولي للقطاع 
اخلاص الذين مل يبخلوا علينا جبهدهم يف هذا اجملال، بواسطة تدخالت خربائهم وإسدائهم للنصائح والتوجيهات فيما خيص 

التجارب الدولية الناجحة يف هذا الشأن.

دون أن أنسى الثناء على ممثلي مجعية حلقة العمل والتفكري حول املؤسسة، منتدى رؤساء املؤسسات وكذا مجعية املنتجني 
اجلزائريني للمشروبات عن مساهمتهم وسعيهم الدائمني لتطوير وازدهار املؤسسة اجلزائرية وتكريسهم هلذا املشروع، بوضعهم 

اللبنة األوىل بطرحهم لفكرة احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر. 

الراشد  احلكم  ميثاق  بتحرير  املكلف  العمل  فريق  زمالئي يف  كل  إىل  ثنائي  عن  وحبرارة،  أعرب،  أن  أختم دون  ال  األخري،  ويف 
للمؤسسة يف اجلزائر )GOAL08( عن تفانيهم وروح املبادرة اليت متيزوا بها.

بدونهم مجعيا مل يكن هلذا امليثاق لريى النور.

سليم عثماني،
رئيس فريق العمل املكلف

)GOAL08( بتحرير ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر
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مدير التنافسية والتنمية املستدامة لدى وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة       
والصناعة التقليدية

مستشار لدى البنك اإلفريقي للتنمية
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معرف مسبقا

معرف مسبقا
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يف شهر جويلية من سنة 2007، انعقد باجلزائر أول ملتقى دولي 
امللتقى فرصة  للمؤسسات«. وقد شكل هذا  الراشد  »احلكم  حول 
مواتية لتالقي مجيع األطراف الفاعلة يف عامل املؤسسة، وحدد هلذا 
امللتقى هدف جوهري يتمثل يف : حتسيس املشاركني قصد الفهم 
املوحد والدقيق ملصطلح وإشكالية احلكم الراشد للمؤسسة، من زاوية 
املمارسة يف الواقع وسبل تطوير األداء ببلورة الوعي بأهمية احلكم 
الراشد يف تعزيز تنافسية املؤسسات يف اجلزائر وكذا االستفادة من 

التجارب  الدولية.

جزائري  ميثاق  »إعداد  فكرة  تبلورت  امللتقى،  فعاليات هذا  وخالل 
للحكم الراشد للمؤسسة«، كأول توصية وخطوة عملية تتخذ. 

املؤسسة  حول  والتفكري  العمل  حلقة  مجعية  من  كل  تفاعلت  وقد 
ومنتدى رؤساء املؤسسات مع الفكرة، برتمجتها إىل مشروع ومن ثم، 
ضمان تنفيذه بواسطة إنشاء فريق عمل متجانس ومتعدد التمثيل. 

وقد تفاعلت السلطات العمومية، ممثلة يف وزارة املؤسسات الصغرية 
قبول  بواسطة  للمشروع  بدعمها  التقليدية،  والصناعة  واملتوسطة 
رعاية امللف وتكليف أحد إطاراتها السامية للمشاركة الفعلية يف فوج 
العمل املكلف بتحرير ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر وكذا 

تسخري الدعم املادي.

الدولية  واملؤسسات  اهليئات  من  جمموعة  املبادرة  يف  شاركت  كما 
املقيمة باجلزائر مثل مؤسسة التمويل الدولية وبرنامج ميدا لتطوير 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذا املنتدى الدولي للحكم الراشد 

للمؤسسة. 

وبهذه التعبئة واالستعداد الكبريين، عرب اجلميع عن نيتهم لالنضمام 
املؤسسات  لتسيري  السليم  السلوك  وقواعد  األخالقية  املبادئ  إىل 
املتعارف عليها دوليا، كما برهنوا عن التزامهم بالعمل من أجل تعزيز 
املستوى  على  اخلاص،  القطاع  طرف  من  والقواعد  املبادئ  هذه 
الوطين، ثم االنتقال إىل اقتصاد سوق حديث يتميز باحلزم واالنتظام 
متناهية  بصورة  وشفافية  بدقة  االحتياجات  عن  يعرب  أين  الكبريين، 

الدقة. 

ميكن  للمؤسسات  الراشد  احلكم  مواثيق  أن  الدولية  التجارب  تبني 
إعدادها من طرف خمتلف اجلهات الفاعلة : كالبنوك املركزية ومكاتب 

االستشارات القانونية واملنظمات الغري حكومية وفرق العمل ... 

والتفكري  العمل  حلقة  من  كل  إعتمدتها  اليت  الصيغة  فإن  وعليه، 
حول املؤسسة و منتدى رؤساء املؤسسات هي تشكيل »بفريق عمل 

يتكون من طرف خمتلف املتدخلني يف عامل املؤسسة«.  

واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  وزارة  ساهمت  السياق،  هذا  ويف 
نوفمرب  شهر  املنصب  العمل  لفريق  باإلنضمام  التقليدية  والصناعة 
2007، حتت تسمية »GOAL08«، يف اشارة اىل »فريق العمل للحكم 

الراشد باجلزائر سنة 2008«. 

ويعتري هذا امليثاق مثرة لسلسة األعمال اليت قادها فريق العمل  بني 
الفرتة املمتدة من نوفمرب 2007 إلي نوفمرب 2008. 

سلسلة  بعد  العمل  فريق  متكن  الزمنية،  احلقبة  هذه  وغضون 
املشاورات مع األطراف الفاعلة، بأن يقيس وبعمق حالة االستعجال 
إىل  احلاجة  وكذا  اجلزائر  يف  للمؤسسة  الراشد  للحكم  ميثاق  لتبين 

إدراجه ضمن السياق الدولي املتميز باإلبتكار وتبادل اخلربات.

ويف هذا الشأن، فقد شكلت »مبادئ احلكم الراشد املعتمدة من 
لعام  إصدارها  ضمن  االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  طرف 
2004« أهم املراجع اليت إستلهم منها فريق العمل مع حتريه أخذه 

بعني االعتبار خصوصيات املؤسسة اجلزائرية. 

ويطمح هذا امليثاق إىل إعطاء إنطالقة جديدة لرتقية احلكم الراشد 
حوار  تفعيل  وكذا  اجلزائرية،  للمؤسسة  ودائم  شامل  بعد  ضمن 
يف  اختاذها  ميكن  اليت  املستقبلية،  اخلطوات  حول  املدى  واسع 
هذا اجملال، ضمن احملاور الكربى املكرسة يف آليات الشراكة اجلديدة 

لتنمية أفريقيا )النيباد( فيما خيص باحلكم الراشد.

توطئة  

اخلدمات
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تستقطب  اليت  املوضوعات  أهم  للمؤسسة  الراشد  احلكم  يشكل 
وطنية  أولوية  أصبح  حيث  الراهن،  الوضع  يف  اجلزائر  إهتمام 
واسرتاتيجية. ومرد ذلك، يعود للحاجة املاسة واملتنامية ملؤسساتنا 
قصد توطيد قدراتها التنافسية الداخلية للفوز برهانات وحتديات 
سوق مفتوح ومتطورة. وتعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة 
املعين األول بهذا امليثاق، يف ضل التحديات، بإعتبار املكانة اليت 
نأمل أن حتتلها كمحرك خللق الثروة خارج احملروقات وإحداث مناصب 

شغل دائمة. 

حتدي  رفع  املؤسسات  من  النوع  هذا  عاتق  على  يقع  وبذلك، 
النفط  بعد  ما  ملرحلة  التحضري  يف  األول  التحدي  يتمثل   : مزدوج 
والتحدي الثاني يتمثل يف االنتقال حنو إقتصاد سوق حديث يتميز 
بتنافسية  املؤسسات، اليت تشكل نسيجه وهذا هو الرهان الرئيسي 

للحكم الراشد للمؤسة اجلزائرية.

الصناعية،  البلدان  يف  للمؤسسة  الراشد  احلكم  مصطلح  ظهر 
املؤسسات  لتطوير  اساسي  العامل كشرط  اليوم يف كل  تكرس  وقد 

وصمودها يف حالة وقوع األزمات. 

يف معناه األكثر مشوال، فإن مفهوم احلكم الراشد يعترب تلك العملية 
االرادية والتطوعية للمؤسسة، من أجل إدخال املزيد من الشفافية  

والصرامة يف تسيريها وإدارتها و مراقبتها.  

ويف هذه احلالة، فإن توجه املؤسسة يكون خاص جدا : حيث أن 
املصاحل اليت تتبناها  تتجاوز بوضوح دائرة إختصاص مالكيها وذلك 
تسيريها،  يف  أوسع  نطاق  على  الرئيسية  الفاعلة  األطراف  بدمج 
باملقابل فهؤالء اإلدارين والفرق التنفيذية وكذا األطراف الشريكة 
اخلارجية لتطورها سيتصرفون كفرق تنفيذية وليس كمجرد موكلني، 
أن أدوارهم ومكانتهم  أين تربز ضرورة حتفيزهم وتنشيطهم حيث 
يف املؤسسة ينبغي أن تكون كاملة، مع اإلعتماد على قواعد تعكس 

شفافية دور كل واحد منهم. 

تشكل املؤسسة نظاما مفتوحا على األطراف املكونة حمليطها واليت 
واملؤسسات  البنوك  وتشمل  ودائمة،  وثيقة  بطريقة  معها  تتفاعل 
يف   العمومية  اإلدارات  وكذا  متويلها،  عملية  يف  األخرى  املالية 
تشغلها  اليت  البشرية  واملوارد  معها،  والوثيقة  املباشرة  اتصاالتها 
فضائها  يف  تنشط  اليت  املؤسسات  من  وغريها  العمل  سوق  من 

التنافسي القريب : كالزبائن واملوردين واملنافسني. 
هذه األطراف الفاعلة اخلارجية ملزمة باالندماج يف عالقة تفاعلية، 
املؤسسة  حتسني  بواسطة  وذلك  فائز  اجلميع  يكون  أن  نتيجتها 
لعالقاتها مع بيئتها، مما يزيد يف مصداقيتها وجاذبيتها وتغيري 
تغيري حميطها  وبذلك، ستساهم يف  إجيابية  الغري هلا بصورة  نظرة 

وتأثر فيه إجيابيا بدال من أن ختضع لضغوطاته فقط.

صوب  تتجه  أنها  من  يصبح  للمؤسسة،  اجلديدة  النظرة  بهذه 
متطلبات القدرة التنافسية واألداء الفعال وحتقيق املزيد من الربح 

متهيد
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وهي أيضا، حبكمها الرشيد، سيتسين هلا بإدارة أحسن لألزمات اليت 
الثابت يف اآلونة األخرية،  التنمية املستدامة. ومن  متر بها وضمان 
أن مرد حاالت الفشل اليت سجلتها العديد من املؤسسات الصغرية 
لقواعد  االمتثال  عدم  مبشاكل  سواء  حد  على  مردها  واملتوسطة 
السوق  اقتصاد  مستلزمات  فإن  وعليه،  الراشد  واحلكم  اإلدارة 
احلديث واملنطق التقين - اإلقتصادي حيتم أخلقة املؤسسة لتصبح 

مؤسسة جوارية مكملة والميكن فصل هذا الدور عنها. 

إن هذا املنهج اجلديد للمؤسسة يستوجب الرتكيز على ضبط وبدقة 
حقوق وواجبات ومسؤوليات األطراف الفاعلة الداخليني واخلارجيني 
عن املؤسسة، وعالقاتهم املتبادلة بالنظر للطابع اإلحرتازي لالحكام 
املتخذة بهذا االجتاه، مما قد يؤدي باملؤسسة لتقليل العديد من 

املخاطر اليت تهددها.  
إن تبين مبادئ احلكم الراشد ممارستا يف عامل األعمال سينبثق عنه 
بنسيج  مزودة  وديناميكية  سليمة  سوق  إقتصاد  ممارسات  تكريس 

مؤسسات ذات جودة.

الراشد للمؤسسة تكتسي طابع اسرتاتيجي يتجاوز  إن رهانات احلكم 
النطاق اجلزئي للمؤسسة نفسها وبيئتها، ليؤثر على نوعية منوذج 

اقتصاد السوق املتبين.

مما يستوجب على املؤسسات اجلزائرية أن تؤمن بأن مصلحتها يف 
تبين ميثاق احلكم الراشد وأن املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة 

الصعوبات  ضد  نفسها  حتصن  بأن  قبل،  ذي  من  أكثر  مطالبة، 
الشفاف  التسيري  لقواعد  تبنيها  بواسطة  تعرتضها  اليت  العويصة 

واالستقرار واالنضباط والصورة احلسنة. 

املؤسسات  من  بالعديد  ستؤدي  الفوائد  هذه  أن  املؤكد،  ومن 
إىل تبين هذا امليثاق العملي، مما سيسمح بتحسني صورة املؤسسة 
اجلزائرية وجاذبية االقتصاد الوطين، من حيث رأس املال واملهارات 

وتنويع مصادر تراكمهما. 
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عرض عام حول احلكم الراشد للمؤسسة
احلكم الراشد للمؤسسة هو عبارة عن فلسفة تسيريية وجمموعة من 
التدابري العملية الكفيلة، يف آن واحد، لضمان استدامة وتنافسية 

املؤسسة بواسطة : 

تعريف حقوق وواجبات األطراف الفاعلة يف املؤسسة ؛ 
تقاسم الصالحيات واملسؤوليات املرتتبة على ذلك. 

للمؤسسة مدونة  الراشد  احلكم  وتدابري  فإن فحوى  عامة،  وبصفة 
ضمن ميثاق يشكل مرجع جلميع األطراف الفاعلة يف املؤسسة. 

ماذا يشكل امليثاق و ما ال يشكله 

املؤسسات  تصرف  حتت  وضع،  إلي  امليثاق  هذا  موضوع  يهدف 
بفهم  تسمح  مبسطة  عملية  وسيلة  كليا،  او  جزئيا  اخلاصة  اجلزائرية 
املباديء االساسية للحكم الراشد للمؤسسة قصد الشروع يف مسعى 

يهدف اىل تطبيق هذه املبادىء على ارض الواقع.

وعليه، فإن الغاية املرجوة بتنفيذ مبادئ هذا امليثاق ليست هي أن 
جتعل من املؤسسة منغلقة  على نفسها مبحض ارادتها او مقيدة  
بقيود صارمة لدرجة عرقلة نشاطها، بل على العكس، فهو مينحها 
اقصى قدر  توفري  تسيريها عن طريق  على حترير  تساعدها  ادوات 

من االمن.

التنظيمية  والنصوص  القوانني  سياق  ضمن  امليثاق  هذا  ويندرج 
يدعي  ال  أنه  غري  هلا  موافقا  يأتي  فهو  وبذلك،  املفعول  السارية 
الكمال، خاصة وان النصوص يف هدا اجملال وفرية، فهو ال ميثل 
هو  وإمنا  والتنظيمية  القانونية  النصوص  ملدونة  شاملة  جمموعة 

وثيقة مرجعية ومصدر هام يف متناول املؤسسات.

وبصفة  اساسا  يستهدف،  وإمنا  احلصرية  يدعي  ال  فهو  واخريا، 
اجملال  ويرتك  اخلاصة  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  أولوية، 

للمؤسسات االخرى حرية استعماله أو اللجوء اىل مصادر اخرى.

طرق وضعه حيز التنفيذ 

حر  مسعى  للمؤسسة  الراشد  احلكم  ميثاق  إلي  االنضمام  يعترب 
مثل  فرصة  إستغالل  بضرورة  الوعي  بدرجة  مرتبط  وهو  وتطوعي، 
هذا املسعى من طرف املالكني بالدرجة األوىل وعزمهم الراسخ لبعث 
ودعمها  للمؤسسة  الداخلي  املستوى  على  الراشد  احلكم  مبادئ 

واستدامتها.

بإجراء  أوال  تنطلق  ان  بامليثاق  اهتماما  تبدي  اليت  للمؤسسة  ميكن 
تقييم أو تشخيص وضعيتها فيما خيص مدى تنفيذها ملبادئ احلكم 
الراشد، وعلى هذا االساس، ستتخذ التدابري الكفيلة بتحديد الرتتيبات 

الواجب إختاذها  ومن ثم، تنفيدها وفقا خلطة مضبوطة.

•  
•   
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للميثاق  وبهذه املناسبة، تعلن املؤسسة عن إنضمام كلي او جزئي 
وبذلك، ستعرب عن نية إستلهامها من الفلسفة اليت يطرحها امليثاق 
وكذا مبادئه، كليا او جزئيا، مع احملافظة على امكانية ابداء حتفظات 

جزئية او اقرتاح تعديالت. 

جهاز املرافقة 

تتطلب ترقية احلكم الراشد، اىل جانب النشر الواسع للميثاق، ضرورة 
وضع جهاز مرافقة يتكفل مبا يلي : 

والتعديالت  امليثاق،  هذا  ضمن  املنخرطة  املؤسسات  تسجيل 
واإلثراءات اليت تريد إدراجها ؛

تشكيل جمموعات عمل وتفكري حول اقرتاحات التعديل احملتملة 
حول ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف السياق اجلزائري ؛  

تنظيم لقاءات حتسيسية وتكوينية حول احلكم الرشد للمؤسسات، 
ال سيما جتاه مديري املؤسسات ؛ 

تبادل  بهدف  املماثلة  اهليئات  مع  الدولية  العالقات  تطوير 
هلا  اليت  العاملية  والشبكات  املنتديات  يف  واملشاركة  التجارب، 

عالقة باحلكم الراشد للمؤسسات. 

ميكن هلذا اجلهاز أن يتكرس على أرض الواقع  بإنشاء معهد جزائري 
للحكم الراشد للمؤسسة.

عرض فحوى امليثاق 

يتضمن امليثاق جزئني هامني ومالحق. 
         

الراشد  يوضح اجلزء األول الدوافع اليت أدت إىل أن يصبح احلكم 
يربط  أنه )اجلزء األول(  اليوم، ضروريا يف اجلزائر، كما  للمؤسسات، 
الصالت مع إشكاليات املؤسسة اجلزائرية، ال سيما املؤسسة الصغرية 

واملتوسطة اخلاصة.    

عليها  ينبين  اليت  األساسية  املقاييس  إىل  الثاني  اجلزء  ويتطرق 
احلكم الراشد للمؤسسات. فمن جهة، يعرض العالقات بني اهليئات 
واملديرية  اإلدارة  جملس  العامة،  )اجلمعية  للمؤسسة  التنظيمية 
التنفيذية(، ومن جهة أخرى، عالقات املؤسسة مع األطراف الشريكة 

األخرى كالبنوك واملؤسسات املالية واملمونون أو اإلدارة.

ونصائح  أدوات  األساس،  يف  جتمع،  مبالحق  امليثاق  هذا  وخيتتم 
النشغال  االستجابة  بغرض  إليها  اللجوء  للمؤسسات  ميكن  عملية 

واضح ودقيق. 

• 
  

• 

•

•  
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اجلزء1
ضرورة ميثاق جزائري

للحكم الراشد للمؤسسة



الظرف اجلزائري 
تقدما  اجلزائر  للمؤسسة يف  الراشد  احلكم  بقضايا  الوعي  حاز  لقد 
معتربا، إثر بروز العالقة الوثيقة بينه وبني املرور إىل اقتصاد سوق 

حديث وفعال، من شأنه أن يكون البديل ملا بعد النفط.

الدولي  بالسياق  تعزز  أن  املزدوج  التحدي  زاد من حدة هذا  وقد 
عن  النامجة  والنتائج  السريعة  العاملية  التغريات  استمرار  حيث  من 
ذلك، مما يستعجل حتققيق النقلة النوعية حنو التألق لعامل األعمال 

واملؤسسة.

خارج  والتطور  للنمو  ضخمة  كامنة  طاقة  اجلزائري  االقتصاد  ميلك 
احملروقات. وبهدف تكريس ذلك، يف أرض الواقع، مت الشروع يف 
السنوات األخرية، يف الكثري من املمهدات، نذكر منها االستثمارات 
األساسية  التحتية  البين  تعزيز  أجل  من  املنجزة  الضخمة  العمومية 

والعديد من االجراءات التنظيمية لفائدة املؤسسة. 

الداخلية  الشروط  تضمن  أن  املؤسسات  على  يتعني  فإنه  وعليه، 
نادرة حتتاجها يف تطورها  األموال وموارد أخرى  لنجاعتها وجللب 

وأن تعطي نفسها الرؤية واالستقرار الضروريان لدميومتها. 

كل هذه املستلزمات متر وجوبا بتبين مبادئ احلكم الراشد من طرف 
املؤسسة.

املؤسسات الشريكة بتنفيذ امليثاق  
إن كل املؤسسات اجلزائرية معنية، مبدئيا، مببادئ احلكم الراشد، 
عمومي،  رأمسال  ذات  املؤسسات  يدمج  ال  احلالي  امليثاق  أن  غري 
احلالي  امليثاق  نطاق  عن  فيها  الراشد  احلكم  إشكالية  اليت خترج  و 
لألموال  اجليد  اإلستعمال  على  تتوقف  خاصة  مبقاربة  ترتبط  ألنها 

العمومية.

إن هذا امليثاق موجه، بصفة خاصة إىل : 

جمموع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة، واليت تصبو إلي 
دميومة  واستمرارية نشاطها كما تطمح إىل فرض نفسها ضمن 
اقتصاد عصري وتنافسي، تلعب فيه دور احملرك للتنمية الوطنية ؛ 

املؤسسات املساهمة يف البورصة، أو تلك اليت تتهيأ لذلك. 

املؤسسات   الصغرية  واملتوسطة  اخلاصة 
كهدف  ذا  أولوية 

االقتصاد  يف  مميزة  مكانة  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسة  حتتل 
الناتج  يف  ومساهمتها  الكثيف  لنسيجها  بالنظر  وذلك،  الوطين 
الداخلي اخلام، خارج احملروفات، ووزنها يف عدد مناصب الشغل 
الوطنية ، مما يربر االهتمام املتزايد الذي أولته  هلا السلطات العمومية 
يف السنوات األخرية، مما يؤكد املكانة والدور املنوط هلا يف سياق 

اإلصالحات اجلارية.

 1 2

 3

•

•
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املميزات العامة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
اجلزائرية اخلاصة 

بالرغم من االختالفات اليت متيز املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية، غري 
أنها تتقف يف العديد من نقاط التوافق و اخلصائص املشرتكة مثل :

اإلنشاءات  عدد  حيث  من  واملطرد،  السريع  منوها  من  بالرغم 
البقاءواليمومة   مبشكل  أغلبيتها،  ويف  تصطدم،  فإنها  اجلديدة، 

الراجع ألسباب داخلية وخارجية عن املؤسسة ؛

كما تتسم خباصية اجتماعية صلبة، وعلى نطاق واسع،  كونها مؤسسات 
عائلية مزودة بقوانني أساسية تفضل املؤسسة ذات الشخص الوحيد 
واملسؤولية احملدودة )م.ذ.ش.و( وبنسبة أقل الشركة ذات املسؤولية 
احملدودة )ش.ذ.م.م(. أما بالنسبة للشركة ذات اسهم فتبقى قليلة 
اإلنتشار، بالرغم من أّننا نسجل، يف السنوات األخرية، تقدم هذا النوع 

من  األساس القانوني ؛ 

الوحيد  املالك  حيث   : العائلي  النمط  إىل  خيضع  تسيريها  يبقى  كما 
بنفسه  يتكفل  حيث  أسرته،  أفراد  من  مبوظفني  حماط  الرئيسي  أو 
بالتسري ويركز على بقاء احلكم يف اختاد القرارات فقط و كذا بالنسبة 
للمسؤوليات والصالحيات، مما جيعل من التحكم يف طرق حديثة يف 
ال  اخلارجية  واخلربة  اإلستشارة  إىل  اللجوء  كافية  غري  والتسيري  اإلدارة 

حتدث إال نادرا.



العوائق اليت تواجه املؤسسات الصغرية     1.3
           واملتوسطة وحتول دون استمرارها 

تعيش فئة معتربة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة التابعة للقطاع 
اخلاص اجلزائري مشاكل عويصة، مردها إىل النمط العائلي للتسيري 
يتوصلون  الذين  املالكني  يد  يف  وبالكامل  مباشر  بشكل  وحصره 

كيفما كان للحفاظ على سريورتها يوما بعد يوم. 

تتميز هذه املؤسسات بـ : 

أن  أو  أنشطتها  متويل  من  مينعها  الذي  رأمساهلا  كفاية  عدم 
يسمح هلا من توفر شروط قبوهلا للحصول على قروض بنكية ؛ 

ضعف و غياب قواعد التسيري يف كثري من األحيان، مما يضعف 
قدرتها على أن تكون تنافسية ويثين البنوك عن متويلها ؛ 

الشراكات  وكذا  اخلارجية  واإلستشارة  اخلربة  على  اإلنغالق  ثقافة 
املمكنة  اليت ستساهٍم، دون أدنى شك، يف القضاء على ثقافة 

العزلة النامجة عن النمط  العائلي والشخصاني ؛ 

االنتقال  مرحلة  خالل  املؤسسة  استمرارية  على  احلفاظ  صعوبة 
والتحويل حيث، مبجرد أن املؤسس الذي جيمع بني كل من املركز 
الرئيسي الوحيد للمساهمني، ودور املدير الذي له السلطة املطلقة 

يف القرار، يتوفى أو يتقاعد فإن املؤسسة تضطرب بأكملها.

املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف مواجهة      2.3
حتديات النمو   

ال تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة  مشاكل الدميومة واالستمرارية 
فقط، بل تواجه مشاكل النمو أيضا. وقد أصبح على املؤسسة أن 

تبلغ ما وصل إليه مستوى حتدي النمو واملتمثل يف بلوغ :
 

تسمح هلا  واليت  األموال،  لرؤوس  كافية  االرتفاع إىل مستويات 
بتمويل أنشطتها، وإذا لزم األمر اإلستفادة من قروض بنكية ؛ 

وضع معايري وقواعد مكتوبة  للتسري، ترتجم بشفافية أنشطتها  
ومراقبة كافية ألدائها ؛ 

املؤسسني   بتعاقب  العائلة«  من  ثاني  »جيل  إىل  التسيري  مترير 
املختلفني،  والشراكاء  اخلارجية  باخلربة  طوعيا،  يطالبون،  الذين 

وحتى مساهمني خارج نواة املؤسسة العائلية ؛ 

الوصول إىل مستويات مماثلة من القدرة التنافسية أو التقرب من 
تلك السائدة على الصعيد الدولي يف قطاع النشاط املعني ؛ 

متتد  عمل،  خطة  شكل  يف  تنعكس  اسرتاتيجية  رؤية  وضع 
التغيريات  عن  النظر  بغض  سنوات،  عدة  مدى  على  أنشطتها 

احملتملة واملتعلقة بقضايا اخلالفة والتنقل.

إن الوصف النمطي املذكور يف اإلطار أعاله، واخلاص باملؤسسة الصغرية واملتوسطة اجلزائرية التابعة للقطاع اخلاص، ال ينفي من تواجد عدد 
ولو صغري منها قد أحرز تقدما ملحوظا يف اإلدارة والتسيري، بالرغم من مشاكل النمو اليت واجهتها. كما أن هناك األقلية من اجليل اجلديد 
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بينت الطريق احملتم الذي جيب أن يسلكه اآلخرين إلزاما، سواء املتواجدة منها أو اليت تتأهب لإلنشاء، حيث 

يف كلتا احلالتني جيب عليها املرور على قواعد احلكم الراشد الصارمة واليت نطرحها يف هذا امليثاق بشكل خمتلف يطبعه التبسيط. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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اجلزء1

املساهمة املؤسسات 
البورصة يف 

العائلية واملتوسطة  الصغرية   املؤسسات 

2 اجليل 
 مؤسسات يف مواجهة

النمو حتديات 

اجليل1
لديها  مؤسسات 

البقاء صعوبة كبرية يف 

األقلية ضعيف متثل  األغلبية متثل  الوزن النسيب يف عامل األعمال

الدوام والبقاء بتبين إسرتاتيجية طويلة األمد سعيا للنمو

ققصد  اإلستمرارية 
تبين طريق  عن   البقاء 
الراشد احلكم   لقواعد 

القصري املدي   على 
إجراء على  احلرص   مع 

املالئمة  التعديالت 

الراشد للحكم  الرئيسي  الرهان 

مرحلة االنتهاء من عملية حتديث التسيري
املناسب املركزي   الوقت 

عملية إجراء   حني 
هيل لتأ   ا

 املنطق اخلاص الجراء مسار
الراشد  احلكم 

احلكم الراشد واملالمح الكبرية 
للمؤسسات اجلزائرية 
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إن تشخيص حالة احلكم الراشد للمؤسسة اجلزائرية  ينبغي أن يكون 
مؤطر علميا، بواسطة دراسة استقصائية لعينة من املؤسسات. غري أن 
هذه الوضعية معروفة مبا فيه الكفاية يف حمتواها، مما ميكننا من 

حتديد مجلة املشاكل الرئيسية اليت تطرح حول املوضوع. 

 

املشاكل العامة للحكم الراشد للمؤسسة   1.4

تقليدية  أربع مسائل  اجلزائرية  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسة  تواجه 
فيما خيص قواعد احلكم الراشد للمؤسسة، غري أن حدتها ختتلف 

بإختالف إنشغال املؤسسة سواء ما تتعلق ببقائها أو بنموها. 

 4

املشاكل العامة للحكم الراشد حسب اجليلني الكبريين 
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

تواجه اليت  واملتوسطة  الصغرية   املؤسسات 
النمو حتديات 

تعاني اليت  واملتوسطة  الصغرية   املؤسسات 
البقاء صعوبات 

واملسري  املدير  وظيفة  بني  الفصل  عملية 
كانت  لو  حتى  حتديدا،  اكثر  تكون 

واحد  شخص  يف  جمموعتني  الوظيفتني 
مع  العالقات  جودة  ذلك  عن  وتنجم 

األخرى. اخلارجية  األطراف 

أنفسهم  هم  املؤسسة  مالك  أن  باعتبار 
الوضعني   بني  خلط  حالة  يولد  مما  املسريين 
مع  العالقات  مستوى  على  حتى  ميتد  وهذا 

اخلارجية. األطراف 
 العالقات بني األطراف
املؤسسة الفاعلة يف 

أفضل  بضبط  يسمح  التسيري  قواعد  وجود 
مدى  عن  السؤال  ولكن  املؤسسة،  لنتائج 

مطروحا. يبقى  صحتها 
بضبط  تسمح  ال  التسيري  قواعد  ضعف 

املؤسسة.  لنتيجة  دقيق 
 

لنتائج  الصحية  الوضعية 
املؤسسة 

أكثر  واخلالفة  االنتقال  مشاكل  تكون   
تثري  أن  ميكن  معاجلتها  ولكن  توقعا، 

املؤسسة. سريورة  يف  اضطرابا 

متوقعة  غري  واخلالفة،  االنتقال  مشاكل 
نفسها  املؤسسة  جتد  تنشأ  وعندما  عادة، 
أن  ميكن  مستعصية  وضعيات  يف  غارقة 

اخلطر. إىل  تقودها 
االنتقال  حاالت 

 واخلالفة

اسرتاتيجية  وضع  على  قدرة  للمؤسسة  تكون 
اإلسرتاتيجية   هذه  أي  تنسقها،  مدى  ولكن 

لدعم. تستحق  مصاحلها  مع 
املستقبل  توقع  على  قادرة  غري  املؤسسة 
بقاءها  ضمان  يف  ينحصر  اهتمامها  ألن 

يوم. بعد  يوما 
بني  التناسق 

ومصاحل  االسرتاتيجية 
 املؤسسة

مشاكل احلكم الراشد  للمؤسسة اجلزائرية  
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اجلزء1

املشاكل اخلاصة للحكم الراشد للمؤسسة   2.4

ختص مشاكل احلكم الراشد، بدرجات متفاوتة، جمموع املؤسسات 
الصغرية واملتوسطة : 

<      كيف ميكن حتسني عالقة املؤسسة بالبنك ؟ 
 

مثة مشكلة واسعة االنتشار حيث تشكي العديد من املؤسسات من 
عادة  البنوك  ترثى  حني،  يف  بنكي،  قرض  على  احلصول  صعوبة 
ضعف رأمسال هذه املؤسسات، أو حساباتها )السابقة أو املتوقعة( 

اليت ال تعكس احلقيقة اإلقتصادية هلذه األخرية. 
وارتباطها  احلسابات  للمؤسسة بصحة  الراشد  احلكم  قواعد  وتهتم 
املصريف  للعميل  املؤسسة  شفافية  زيادة  وكذا  اقتصادية  حبقيقة 

سواء على الصعيد التارخيي أو التوقعي. 

األولية      النواة  إىل  <    كيف ميكن جذب مستثمرين خارجني 
         للمؤسسة اليت غالبا ما تكون عائلية ؟ 

يطرح موضوع البحث عن شركاء خارجني عن نواة املساهمني، األولية 
اليت تكون عائلية غالبا، مشكلة احلذر املتبادل من الطرفني.

يف اجلزائر، ليس هناك جتميع كاف لتجارب ناجحة ختص جتارب يف 
فتح رأس املال، بالنظر إىل احلذر الذي يبديه أقلية املساهمني الذين 
بالنظر  املؤسسة  لتسيري  الالزمة  املراقبة  فقدان حقهم يف  خيشون 

إىل املساهمني الغالبني. 

يف  الثقة  لوضع  املناسبة  الشروط  بتحديد  املؤسسات  مالك  يلتزم 
التطبيق  بواسطة  حقوقهم،  غلى  واحملافظة  اخلارجني  املستثمرين 

الصارم ملبادئ احلكم الراشد املكرسة يف هذا الشأن. 

<     كيف ميكن للمؤسسة من إقامة عالقة ثقة مع اإلدارة      
         اجلبائية؟ 

ومنها  اجلزائرية،  املؤسسة  لدى  حذر  عالقة  الوقت  مع  توسع 
املؤسسات   رؤساء  من  الكثري  واقتنع  اجلبائية.  االدارة  من  اخلاصة، 
يعد  وعليه،  اإلدارة  هذه  مع  وشفافة  نزيهة  عالقة  وجود  بضرورة 
اجلهد املبذول، من أجل شفافية  ونزاهة احلسابات، عنصرا أساسيا 
يسمح للمؤسسة من بناء مستقبلها بطريقة أكثر صفاء، مقابل إجراءات 

الدعم اليت تتخذها السلطات  العمومية يف هذا الشأن.  

<     كيف ميكن توضيح العالقة بني املساهمني ؟ 
تعرف  الكثري من املؤسسات  نزاعات  داخلية بني املساهمني  واليت تعطي 
لفكرة »اجلمعية« مفهوما سلبيا. على الرغم من أن »اجلمعية« حركة 
حضارية  وهي  ممر البد منه  للمقاول  الراغب  يف توسيع مؤسسته، و 
هي عصر حيوي لنمو املؤسسة  وكذا حتديد قواعد  تصرف  املساهمني، 

ال سيما فيما خيص احلقوق  والواجبات  و محاية املساهمني  األقليني. 

<     كيف ميكن توضيح العالقات بني املساهمني واملسريين الغري   
        مساهمني ؟ 

الغري مساهمني، وفضال عن ذلك،  التنفيذيني  املسريين  إن قبول 
ليسوا أعضاء نواة العائلة املؤّسسة، أدى خللق وضعية جديدة يف 

العديد من املؤسسات. 
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عدم  ويشوبها  واألجر  واإلمتياز  الثقة  مشكل  تطرح  الوضعية  هذه 
استقرار االطار املسري الغري مساهم أو الغري منتمي للعائلة.

واملسريين  املساهمني  بني  العالقات  لتوضيح  احلاجة  تظهر  وعليه، 
وحتديد هيئات : جملس االدارة أو املراقبة للجنة املديرين وغريها. 

<     كيف ميكن توضيح املسؤوليات داخل الفريق التنفيذي؟ 
تركيزها  أو  املسؤوليات  متييع  من  املؤسسات  من  العديد  تعاني 
املبالغ فيه :  وحتمل هذه الوضعيات إلي زرع بذور األزمات الداخلية 
األخرية  هذه  بني  أو  التنفيذي  الفريق  لدى  سواء  واملنازعات، 

واملساهمني على حد سواء )سواء شغلوا مناصب تنفيدية أم ال(. 

أفضل  بتحديد  سيسمح  للمؤسسة  الراشد  احلكم  قواعد  تبين  إن 
هيكلي  وخمطط  تنظيم  بوضع  وخاصة،  التنفيذية،  للمسؤوليات 

وضبط الصالحيات و التقسيم الدقيق للوظائف.

<     كيف نعااجل مشاكل انتقال اإلستخالف ؟ 
ال تستطيع األغلبية الساحقة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة  جتاوز 

عقبة غياب املؤسس بسهولة  ألسباب  متعددة نذكر منها :

عدم استعداد الورثة ؛
غموض وضعية األمالك ؛

غياب اهلياكل الداخلية الدائمة للمؤسسة بسبب تركيز السلطات.

املقصود يف هذا الشأن، هو توقع عدد من االجراءات املكتوبة 
والغري مكتوبة و املتظمنة :

ادماج وحتسيس  املالكني من املؤسسة من اجليل الثاني باملسؤولية 
تدرجييا، ألنهم مطالبون بإختاذ زمام األمور يف املؤسسة الحقا ؛

توقع اجراءات اإلستخالف مثل احلفاظ على أمالك املؤسسة ؛
عن  السيما  واالسرتاتيجية  العملية  التنفيذية  اهلياكل  استدامة 

طريق ادخال كفاءات خارجية عن نواة العائلة ؛
حتديد اجراءات تنازل املؤسسة خارج نواة العائلة.

الراشد  احلكم  مشاكل  تعيش  أن  ميكنها  مؤسسة  أي  أن  حيتمل 
بطريقة منفردة. وعليه، يقع على كل مؤسسة البدء بتقييم نفسها 
من  ذلك  يف  مستلهة  الالزمة  اإلجراءات  بأخذ  الضروري  والتأهب 
األدوات  وعلبة  امليثاق  من هذا  الثاني  اجلزء  املقرتحة يف  األحكام 

الظاهرة يف املالحق.

•
•
 •

•

•
•

•
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اجلزء2
املعايري األساسية

للحكم الراشد للمؤسسة
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تهدف معايري احلكم الراشد للمؤسسة إىل حتسني احرتام قواعد 
اإلنصاف والشفافية واملسؤولية التبعية. 

27



اجلزء2

* حسب صيغ اخرى للشركة ذات االسهم، أين حتوي هذه االخرية على مديرية تسيرية وجملس مراقبة عوض املديرية العامة و جملس االدارة و تبقى اجلمعية العامة يف      
مجيع احلاالت ثابتة ال تتغري يف احلالتني.

إن الشكل القانوني للتنظيم األكثر تطورا هو شكل »املؤسسة ذات 
األسهم« وهي تقوم على ثالث هياكل متميزة : 

تلك اليت ميارس فيها مالكوها حقوقهم وامتيازاتهم ؛
تلك اليت متارس فيها القيادة ومراقبة أنشطة املؤسسة ؛ 

تلك اليت يضمن فيها تنفيذ أنشطتها. 

ختتلف التسميات باختالف الصيغ املستعملة*. ولغرض التبسيط يشار 
ذات  الشركة  يف  تستعمل  ما  غالبا  اليت  تلك  إىل  الشأن  هذا  يف 

األسهم : 

اجلمعية العامة اليت تضم مجيع  املساهمني ؛
جملس اإلدارة الذي يضم اإلدارين التنفيذيني ؛ 
املديرية  العامة اليت يضمنها الفريق التنفيذي ؛

فيما خيص الشركة ذات املسؤولية احملدودة، فإن احلاجة إىل وضع 
جهاز أو هيئة قيادة ومراقبة فعلية غري حمسوسة، إلعتبار أن عملية 
املساهمني  أو بعض  املساهمني  أحد  قبل  مباشرة من  تتم  التسيري 
املهيمنني. هذا النموذج أكثر استعماال يف املؤسسة ذات الشخص 
الوحيد، أين يتكفل املساهم الوحيد، بنفسه، جبميع مهام التسيري 

اليومي. 

والنموذج املوصي به هو املطبق يف الشركة ذات أسهم. بالنسبة 
للمؤسسات ذات املسؤولية احملدودة، ويف بعض األحيان املؤسسات 
ذات الشخص الوحيد واملسؤولية احملدودة واليت ميكنها ان تقاربه 
اىل  املؤسسات  حتويل  ان  القانوني.  تنظيمها  على  االبقاء  مع 
مؤسسات ذات أسهم ليس شرطا ملوما لتنفيذ قواعد احلكم الراشد 

يف املؤسسة.

تعترب هذه العالقات حمددة إىل حد كبري ومضبوطة بقانون األعمال والقوانني األساسية للمؤسسة، والعقود واالتفاقات احملررة من طرف 
هذه األخرية مع الغري.

 تشكل القيمة املضافة، اليت جتلبها معايري احلكم الراشد، بتوضيح كيف ميكن يف خمتلف مراحل التدخل التصرف بصرامة وإنصاف وفعالية.

تغطي معايري احلكم الراشد للمؤسسات العالقات اليت تربط بني ،من 
أخرى،  جهة  ومن  للمؤسسة،  الداخليني  الفاعلة  األطراف  جهة، 

األطراف الفاعلة اخلارجيني. 

معايري احلكم الراشد تتوجه جلميع أنواع األشكال 
القانونية للمؤسسة

•     
•      
•      

• 
•     
•      
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احملدودة املسؤولية  ذات  للمؤسسة  الراشد  احلكم 

القانوني الشكل  اختيار  معايري 

أسهم ذات  شركة  احملدودة املسؤولية  ذات  املؤسسة 

• طلب عمومي  لالدخار : ابتداء من 5 ماليني دينار جزائري 
• دون طلب عمومي لالدخار : 1 مليون دينار جزائري 100.000 دج  احلد األدنى لرأس املال  

االجتماعي 

األقل  على   7
• 2 إىل 20

• مساهم واحد  يف حالة املؤسسة ذات الشخص الوحيد املساهمني   عدد 

نقدية واكرت  للتداول  قابلة  األسهم  حمدودة سيولة األسهم / احلصص 
االجتماعية

األنشطة لبعض  مطلوب  الشكل  خاصة استثناءات  توجد  ال  اخلاصة األنشطة 

 : االدارة  جملس  يقودها  مراقبة 
لألسهم متوقع  وارتفاع  املساهمني  تعدد  أو  عائلية  شركات   : املؤسس   / للمسري  واسع   هامش  منح 

مغلق مال  رأس  ذات  لتكيف ا

SPA/ SARL ش.ذ.م.م/ ش.ذ.أ من  لكل  الراشد  احلكم  هيئات  مع  بالتوازي 

ش.ذ.أ لقواعد  وفقا  املكيفة  ش.ذ.م.م  يف  طوعية  اهليئات 
الراشد احلكم 

القانوني : ش.ذ.م.م  اإلطار 
/ ش.ذ.ش.و.م.م

العامة اجلمعية                                       اجلمعية العامة

اإلدارة جملس   تعني 
يعادله ما  أو  اإلدارة  تنشئ جملس  أن      ميكن 

استشاري جملس  على  يعتمدوا  أن  ميكن 

من  مسريين  أو  مسري  تعني 
الشركاء  خارج  يلجؤون إىل اخلربات اخلارجيةأو        

تنفيذية مديرية  تعني  تنفيذية( )مديرية  مديرين  أو  مدير  يعينون 
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اجلزء2

تعمل األطراف  الفاعلة  الداخليني، يف اطار اهليئات التنظيمية  املكرسة هلم، يف هذا السياق  فقط. وبواسطة  هذه  اهليئات العضوية،  
يتم مد اجلسور وميكن  تداخل  وتبادل الوظائف املسموح  بها  واملقررة.
كل حاالت املزج  بني القوانني  األساسية  والوضعيات  املشغولة  مبعدة. 

األطراف الفاعلني الداخليني وعالقاتهم املتبادلة

 1

P

n

s

اجلمعية  العامة  للمساهمني   1.1

1.1.1   احلقوق األولية للمساهمني واحلكم الراشد 

يف  األسهم  على  احلائزين  الواسع،  باملعنى  باملساهمني،  يقصد 
الشركة ذات األسهم وحاملي احلصص يف املؤسسات ذات القانون 
األساسي لشركة ذات مسؤولية حمدودة. ويتمتعون حبقوق حمددة 

وفقا للقانون وبالوثائق التعاقدية األخرى.

التقيد   إستهداف  يتم  الراشد،  احلكم  قواعد  تنفيذ  خالل  ومن 
والتمسك  باحلقوق بدال من تسهيل نشاط املؤسسة بواسطة األحكام 
اخلاصة و السماح، بذلك، للمساهمني بإبراز حقوقهم بطريقة أكثر 

نزاهة وشفافة وثقة.
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* فيما يتعلق باحلالة اخلاصة للحق يف التنازل أو نقل السندات، يفرتض أن كل مساهم حّر يف حافظة أسهمه، حتدد هذه احلرية حبقوق الشفعة. يف الواقع إذا رأى 
املساهمون أن استقرار هيئة الشركاء هو عامل استدامة واستقرار للمؤسسة، ميكن أن يتخذوا اجراء كهذا. ميكن حلق الشفعة أن يقيد ضمن القوانني األساسية للمؤسسة أو 

أن كون حمل إتفاق بني املاهمني.  

مساهمة قواعد احلكم الراشد 
للحقوق األولية للمساهمني

ترتجم حقوق املساهمني باإلمتيازات اليت ميارسونها يف اطار مجعيتهم العامة.

للمؤسسة الراشد  للحكم  املضافة  القيمة  للمساهمني األولية  احلقوق 

وشفافا. نزيها  يكون  أن  ينبغي  األرباح  تقاسم  املؤسسة. أرباح  تقاسم  يف  املشاركة 

فعالة. تكون  أن  ينبغي  السندات  تسجيل  أساليب  للمؤسسة. املالية  السندات  تسجيل 

التفاوض  على  يؤثر  مما  عقالني  غري  بشكل  السندات  ونقل  التنازل  إجراءات  تتم  ال  أن  جيب 
السندات. حول  السندات. وحتويل  التنازل  امكانية 

العامة  اجلمعية  يف  اختاذها  يتعني  اليت  والقرارات  األعمال  جبداول  املتعلقة  املعلومات 
أن  جيب  العامة  اجلمعية  سري  اجراءات  املالئم.  وبالشكل  املناسب  الوقت  يف  تصل  أن  جيب 

الفعلية  املمارسة  معقول  غري  بشكل  تعيق  أن  ينبغي  وال  املساهمني  متناول  يف  تكون 
. ق للحقو

للمساهمني. العامة  اجلمعيات  يف  والتصويت  املشاركة 

املناسب  الوقت  يف  ومهامهم  حقوقهم  ملمارسة  الضرورية  املعلومات  تصل  أن  جيب 
املالئم. والشكل 

حقوقهم  ملمارسة  الالزمة  املعلومات  على  احلصول 
. مهم مهما و
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اجلزء2

* مثل نقل األصول اليت ترتجم يف الواقع بالتنازل عن املؤسسة

على  يقع،  فعليا  حبقوقهم  التمتع  املساهمون  يتمكن  حتى 
اجلمعية العامة واجب إعتماد مبادئ االتنظيم والتسيري اليت تسمح 
للمساهمني من ممارسة صالحياتهم كاملة. ينبغي أن تسمح األحكام 

إذا كانت احلقوق واالمتيازات اخلاصة باملساهمني منصوص عليها يف القانون األساسي للمؤسسة عند انشائها، ميكن إمتامها 
وتعديلها أو حتديدها بواسطة إتفاق املساهمني. هذا النوع من االتفاق يتم عرب وثيقة تسمى »اتفاقية تفاهم«، يتم مبوجبها، معاجلة 

املسائل العالقة اليت تقع ضمن اختصاصاتهم واليت تعد عنصرا حيويا يف حسن سري أداء وتطوير املؤسسة. )انظر امللحق(.

يف حالة وجود تعاقد بني أطراف من املساهمني فقط، جيب اخطار اجلمعية العامة به. 

املصادقة على النظرة االسرتاتيجية  والقيم اخلاصة باملؤسسة ؛
وأخذ  والنتائج  التطوير  جمال  يف  األهداف  على  املصادقة 

املخاطر ؛
املالية  االلتزامات  وسقف  املفوضة  السلطات  وبوضوح  التحديد 

املسموحة ؛ 
اختيار حمافظ احلسابات واملدققني اخلارجيني ؛

املصادقة على احلسابات السنوية ؛

توزيع النتائج وحتديد حصة األرباح القابلة لتوزيع ؛
تعديل القوانني األساسية للمؤسسة ؛ 

فتح ورفع  رأس املال عن طريق إصدار أسهم جديدة ؛
تعديل هيكل رأس املال ؛

التأثري والغري قابل  العمليات ذات  إجراءات املعامالت اخلاصة و 
للمراجعة*؛

تعيني و عزل أعضاء جملس اإلدارة.

•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

أمثلة عن القرارات اليت هي من صالحيات اجلمعية العامة 
للمساهمني

واإلجراءات املتخذة يف هذا الشأن - جلميع املساهمني - املشاركة 
الفعلية يف نقاشات ومداوالت اجلمعية العامة.

مهام األساسية للجمعية العامة  واحلكم الراشد للمؤسسة   2.1.1
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وحتقيقا هلذه الغاية ، جيب على كل مساهم :

الوقت  ويف  العامة  اجلمعية  بإنعقاد  املتعلقة  املعلومات  كل  تلقي 
املناسب : التواريخ، األماكن، جداول األعمال، والوثائق الكاملة واملالئمة 

؛ اليت ستتخذ  القرارات  اليت تسمح بتوضيح مشاريع 

أن يكون بإمكانهم أن يدلوا بأرايهم فيما خيص نقاط جدول األعمال والتعبري 
ترشيحهم  باالنتخاب، وعند احلاجة، تقدم  املتعلقة  عن صوته يف املسائل 

لإلنتخاب ؛

االدارة،  أسئلة على جملس  االمكان، لطرح  الفرصة هلم، ويف حدود  إتاحة 
مبا يف ذلك، املسائل اخلاصة باملراجعة السنوية للحسابات املعدة من طرف 
يف  نقاط  تسجيل  إقرتاح  وكذا،  احلسابات(  )مراقيب  اخلارجيني  املدققني 

جدول أعمال اجلمعيات العامة وإقرتاح القرارات املنبثقة على ذلك.

ضمان  قصد  للمؤسسة  الراشد  احلكم  مبادئ  إدماج  على  العامة،  باجلمعيات  املتعلقة  واإلجراءات  الداخلي  النظام  حيافظ  أن  جيب 
املساهمني. مجيع  بني  متساوية  معاملة 

• 

•

•
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اجلزء2

توزيع األرباح  3.1.1

اإلدارة  القرتاح من جملس  تبعا  العامة،  اجلمعية  من  يتم  األرباح  وتوزيع  املالية  السنة  نتائج  تقييم  أن  الشأن،  به يف هذا  املوصى  ومن 
معلل، هذا األخري الذي يربز الشروط االسرتاتيجية للمؤسسة، فيما خيص التسيري املالي واالستثمار، فضال عن االلتزامات التنظيمية وأحكام 

النظام اجلبائي الواجب أخذه بعني االعتبار.

تتخذ قرارات توزيع األرباح سنويا يف حني أن إسرتاتيجية تطوير املؤسسة متتد على آفاق أطول. دون احلد من مهام املساهمني، فإن 
تبين سياسة واضحة لتوزيع األرباح من شأنها أن تساهم يف إستدامة املؤسسة بواسطة :

 
تشجيع توزيع سنوي لألرباح متناسق وإسرتاتيجية املؤسسة ؛ 

ضمان رؤية واضحة جلميع الطراف الفاعلة.

واضحة  سياسة  إلي  األرباح  توزيع  عملية  اخضاع  جيب  أنه  عليه  املتعارف  من 
املساهمني.  تقدير  على  ويعرضها  اإلدارة  جملس  يعدها 

تتم عملية توزيع األرباح على املساهمني، من طرفهم، يف جلسة اجلمعية العامة 
املخصصة للتوزيع السنوي لنتائج السنة املالية.

•
•
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من أجل تناسق يف سياسة توزيع األرباح
تتوقف إقامة سياسة متناسقة لتوزيع األباح مع إسرتاتيجية املؤسسة 

إىل توفر شرطني :

يف  استثمارهم  مقابل  للمساهمني  كافية  أرباح  حصة  تقديم 
املؤسسة ؛

حتقيق   أجل  من  االستثمارات  من  مالئم  مستوى  على  احلفاظ 
نتائج إجيابية يف املستقبل. 

ميكن  األرباح  لتوزيع  سياسة  بإقامة  تسمح  اليت  األسئلة  فإن  وعليه 
طرحها عاى الشكل التالي :

قبوهلا  للمساهمني  ميكن  األرباح  من  حصة  أدنى  هي  ما 
إعادة  يف  يرغبون  اليت  احلصة  وماهي  احلاضر  الوقت  يف 

استثمارها يف املؤسسة حتسبا لتوزيع أرباح مستقبلي ؟
املساهمني  تقدير  حسب  على  املؤسسة  أنشطة  تغطي  هل 
مردودا كافيا يربر موافقة هؤالء على إعادة استثمار جزء من 

األرباح يف املؤسسة ؟
هل اسرتاتيجية تطور املؤسسة دائمة وواضحة مبا فيه الكفاية 

حتى يثق املساهمون يف مردود استثمارهم املستقبلي ؟



اجلزء2

2.1      جملس اإلدارة

اجلمعية  طرف  من  يعّينون  إداريني  من  اإلدارة  جملس  يتكون   
العامة.  

مهام جملس اإلدارة   1.2.1

قيادة إسرتاتيجية املؤسسة ومراقبة تنفيذها

إن املهام اليت يتكفل بها جملس اإلدارة حمددة بواسطة القانون 
تتخذها  اليت  اللوائح  بواسطة  وتوضع  وتتّمم  للمؤسسة،  األساسي 
املؤسسة  اسرتاتيجية  توجيه  ضمان  يف  ويتمثل  العامة،  اجلمعية 

وتنظيمها وكذا مراقبة مدى تنفيذ أنشطتها.

مهام جملس اإلدارة املتعلقة بقيادة املؤسسة واحلكم الراشد

جملس  فعلى  والتنظيمي(،  )القانوني  الشقني  هذين  من  وبالرغم 
اإلدارة أن يراعي إدماج مبادئ احلكم الراشد للمؤسسة.

املؤسسة بقيادة  املتعلقة  الراشد  احلكم  مبادئ  القيادة مهام 

؛  الشركة  مصاحل  مع  بتناسق  وتفصيالتها  االسرتاتيجية  وضع   -
وتأطريها   بإنتظام  حتديثها  مع  عمل  خطة  وضع  بواسطة  االسرتاتيجية  شرح   -

للمخاطر. عامة  بسياسة 
ثم  ومن  املتوسط  املدى  ذات  للمؤسسة  إسرتاتيجية  وضع  ضرورة 

مبيزانيات. ومشاريع  برامج  يف  ترمجتها  ضمان 

؛  شفافية  ذات  تقييم  ونظم  انتقائهم  معايري  حتديد   -
الستخالفهم. خطط  تقدير   - وتنصيبهم التنفيذي  الفريق  أعضاء  توظيف 

ومساهميها. الطويل  املدى  على  املؤسسة  ومصاحل  الرواتب  هذه  مواءاة   - واإلداريني التنفيذي  الفريق  رواتب  حتديد 

وشفافة. مكتوبة  إجراءات  وضع  على  السهر   - اإلداريني. وانتخاب  وجتديد  تعيني  من  التأكد  ضمان 

واإلداريني  التنفيذي  الفريق  بني  فيما  تنشأ  قد  اليت  املصاحل  تضارب  التوقع   -
؛  ومعاجلتها  واملساهمني 

االجتماعية  املنافع  استخدام  إساءة  حيث  من  االحنرافات  خماطر  توقع   -
مع  املعامالت  سياق  يف  ترتكب  قد  اليت  واالختالس  السلطة   واستعمال 

؛ عليها  والقضاء  الصلة  ذات  األطراف 
االخطار. من  الوقاية  مكنزمات  إدخال  على  السهر   -

للقانون وفقا  للمؤسسة  احلسن  والسري  االستقرار  ضمان 
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الرقابة

عليه  يقع  فإنه  اإلدارة،  جمللس  املوعزة  الرقابة  مبهام  يتعلق  فيما 
واجب التأكد من أن املؤسسة حتوز على األجهزة املناسبة يف هذا 
فضال  والعملية  املالية  والرقابة  املخاطر  تسيري  جهاز  السيما  اجملال، 

عن احرتام القانون واملعايري املطبقة. 

يتوىل  احلسابات  حمافظ  توظيف  عن  بالفعل  التشريعات  وتنص 
املراقبة القانونية بكل استقاللية و بتفاعل وثيق مع جملس اإلدارة. 

هذا األخري حيرس على إعداد احلسابات نهاية كل سنة، ومراجعتها 
مسبقا من طرف حمافظ احلسابات حتى يتسنى هلم الوقت للفحص 

واستدعاء اجلمعية العامة يف اآلجال القانونية. 

وبهدف ممارسة واجب املراقبة، ميكن جمللس اإلدارة أن بطلب اخلربة 
الالزمة.

وأخريا، ميكن جمللس اإلدارة ان يضع حتت تصرفه جلنة مكونة من 
يف  املساعدة  عن  مسؤولة  تكون  واليت  املشورة(  )جلنة  اداريني 

املراقبة املالية للمؤسسة و كذا توجيه أخذ القرارات.

تعتمد  الحكام  ختضع  ان  جيب  املراقبة  مهام  فإن  أعم،  وبصورة 
وتكرس من طرف جملس االدارة.

مهام جملس اإلدارة املرتبطة مبراقبة املؤسسة ومبادئ احلكم الراشد  

مبراقبتها املقرتنة  للمؤسسة  الراشد  احلكم  املراقبة  مبادئ  مهام 

؛ احملاسبة  نظام  وباألخص  املعلومات  نظم  سالمة  من  التأكد   -
حمافظ  طرف  )من  احلسابات  مراجعة  يف  التحيز  وعدم  التامة  االستقاللية  من  التأكد   -

؛  احلسابات( 
اخلارجي. التدقيق  إىل  اللجوء  بواسطة  باملؤسسة  خاص  مراقبة  نظام  وضع   -

وامليزانيات واملشاريع  الربامج  تنفيذ   مراقبة مدى 
نتائجها  وتقييم 

؛ شفاف  وتقييم  فعال  تقريري  نظام  وضع  على  السهر   -
للمسؤوليات. الدقيق  التحديد  على  السهر   - التنفيذي الفريق  على  اإلشراف 

؛ والشفافية  الكفاءة  متيزه  االدارة  جملس  وعمل  تنظيم  اجراءات  وضع   -
للمسؤوليات. الدقيق  التحديد  على  السهر   - األدارة أنشطة جملس  تنظيم 

الالزمة، التغيريات  واجراء  الراشد  بالتسيري  يتعلق  فيما  للمؤسسة  الفعلية  املمارسات  مراقبة   -
األطراف إجتاه  يف  املؤسسة  طرف  من  واالتصال  املعلومات  نشر  مراحل  متابعة   -

األجهزة   كفاءة  وضمان  املعلومة  عودة  من  التأكد  ألجل  والسهر  اخلارجيني،  الفاعلة     
باملعلومة املتصلة  واإلجراءات     

املؤسسة استقرار  شروط  متابعة 

37



اجلزء2

ولذا،  ملهامه  احلسن  التنفيذ  عن  بالتضامن  مسئول  اإلدارة  جملس  يعترب 
جيب أن يسعى اىل جلب حكم موضوعي ومستقل عن سري شؤون املؤسسة 
جيب  مساهيمها.  وكذا  االخرية  هذه  مصلحة  اجل  من  وبسرعة،  والتصرف، 

عليه أن يؤدي هذه املهام بعلم باألسباب وحبسن نية وبكل عناية. 

املختلفة  الفئات  على  متفاوتا  تاثريا  تؤثر  لقراراته  كانت  إذا  ما  حالة  ويف 
احلاضرة  املصاحل  االعتبار  بعني  يأخذ  أن  اجمللس  على  جيب  املساهمني،  من 
ويسهر على معاجلتها بالعدل. هذه القرارات و التحكيمات جيب أن تؤسس 

العالية. االخالقية  املعايري  و على  والشفافية  اإلنصاف  على معايري 

حتى يتمكن جملس االدارة من القيام بعمله على اكمل وجه، جيب ان تتوفر 
على االقل ثالثة )3( شروط هي :

أن على االداريني واجب القيام باملهام املوكلة هلم وبتفاني ؛
أن يكون بوسعهم الوصول اىل املعلومات الدقيقة واحلامسة يف الوقت 

؛ املناسب 
تكفل هلم ممارسة مسؤولياتهم. يتمتعوا مبهارات  ان  ينبغي 

•
•

•

مبادئ عمل جملس اإلدارة  2.2.1
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اللجان املتخصصة  املوضوعة لدى جملس 
اإلدارة 

لتنفيذ مهامه على أكمل وجه يستطيع جملس اإلدارة أن ينشأ على مستواه 
جلان متخصصة. تعمل بنظام تساي األعضاء أو حسب املواضيع، وتضطلع 

مبهمة تنوير اإلداريني ومساعدة جملس اإلدارة يف اختاذ قراراته. 

تدقيق  عملية  على  اإلشراف   : متخصصة  جلنة  موضوع  تأخذ  أن  وميكن 
املؤسسة   إسرتاتيجية  حول  والتفكري  للمؤسسة  املالية  واملراقبة  احلسابات 

وإختيار وحتديد مرتبات اإلطارات املسرية. 

إن إختصاص هذه اللجان الفرعية ال يتعدي أن يكون إلسداء الرأي فقط 
وال ميكنها أن حتل حمل جملس اإلدارة وال التأثري على إمجاعه.

 
تعود إىل جملس اإلدارة سلطة التقدير ما إذا هو من اجلدي إنشاء جلان 
متخصصة من عدمه. وإذا مت هذا االنشاء فيجب أن يعلم به رمسيا كل 
املساهمني يف املؤسسة وأن حتدد وبوضوح  مهمته وتشكيلته وإجراءات 

عمله.



اجلزء2

يتصرف أعضاء جملس اإلدارة ضمن هذه اهليئة كإداريني حتى لو كانوا يف نفس الوقت من ُماّلك املؤسسة.

اإلداريني اخلارجيني هم أعضاء من جملس اإلدارة والذين الينتمون للفريق التنفيذي وال للُماّلك. 
يثري  املساهمني مما قد  أو مع  التنفيذي  الفريق  بينهم وبني  إذا وجدت عالقة  ما  إاّل يف حالة  إعتبارهم مستقلني  العموم فيمكن  وعلى 

الشك.

جيب أن حتتوي تشكلية جملس االدارة التوازن من حيث اخلربة واملهارات 
واإلداريني  املؤسسة  املساهمني ومسريي  أن يضم   تركبه. وميكن  اليت 

اخلارجيني. 

حتت طائل التحفظ بأن هذه الشروط اخلاصة تكون يف مقدور املؤسسة 
توفره، فإنه يقع على كل مؤسسة أن حتوز بداخل جملس إدارتها إداريني 

خارجيني.

إن وجود هذه الفئة )إداريني خارجيني( من ضمن أعضاء جملس اإلدارة  شيئ مثني يساعد على ما يلي :

إسداء نظرة موضوعية عن املؤسسة ؛
تقديم آراء ونصائح غري متحيزة بشأن املسائل اليت يقع فيها التداخل بني املصاحل اخلاصة واملصاحل العامة ؛

تقييد الفريق التنفيذي إىل مزيد من االنضباط واملسؤولية فيما يتعلق جبلب وحتويل املعلومة ؛
تفضيل التسيري اهلادئ والواضح يف حاالت النزاعات واألزمات وذلك بإختاذ أحكام خمففة  وفرص للوساطة.

وبصفة خاصة، يوصي بضم اإلداريني اخلارجيني يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك ملساهمتهم الفعالة وكفاءتهم، وكذلك 
الستقالليتهم باملعين امللزم والسلطة املعنوية اليت سيمارسونها.

إن اإلداريني اخلارجيني هم أعضاء كاملي العضوية يف جملس اإلدارة، حيث هلم حق اإلجتماع والتداول مع َنَظاِئرهم من باقي األطراف 
ميكن أن يكلفوا بنفس مهام األعضاء اآلخرين.

تشكيلة جملس اإلدارة  3.2.1

•
•
•
•
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الفريق  ضمن  منصبهم  أو  مساهمني  بصفتهم  يتقاضونه  قد  ما  عدا  األجر  نفس  يتقاضوا  أن  جيب  اإلداريني  كل  فإن   عامة،  وبصفة 
بالنسبة  األسهم  عوائد  سياسة   : اخلاص  إطاره  يف  كل  وإمنا  أجورهم  حساب  يف  االعتبار  بعني  تؤخذ  ال  األجر(  )أي  والذي  التنفيذي 

للمساهمني و األجور وكذلك العالوات املرتبطة باآلداء من طرف اإلطارات املسرية.

إن االختالف احملتمل يف األجور بني اإلداريني، الميكن أن يقع إال حبسب املهام أو العضوية اليت يضطلع بها ضمن جملس اإلدارة، على 
سبيل املثال مبجرد املشاركة يف أعمال جلنة متخصصة.

بأن تكون طريق ملتوة  بتأدية مهامهم بوضوح ودقة وأن ال حتّرف  جيب أن حتدد املنح والتعويضات املستحقة مبناسبة قيام اإلداريني 
ألجرة مموهة.

أجر اإلداريني  4.2.1

املديرية  3.1

دورها ومهامها  1.3.1

ال تضمن مديرية املؤسسة من طرف املدير مبفرده، ولكن من طرف فريق تنفيذي يوضع حتت مسؤولية مدير عام ويساعده إطارات : 
يشكلون أعضاء املديرية.

يتم حتديد أجر أعضاء جملس اإلدارة من طرف اجلمعية العامة، ويضبط 
مرتفع  يكون  أن  جيب  احلضور(.  مقابل  وبدل  )التقدير  وهيكله  مبلغه 
على  جييبون  الذين  االداريني  وحتفيز  ومسك  جللب  الكفاية  فيه  مبا 

املرغوب. اإلختصاص 

اإلدارة وتضطلع مبهامها حتت  وتنصب من طرف جملس  املديرية  ختتار 
إشرافه. 

األجور واألهداف املقررة من طرف املديرية جيب أن تكون متناسقة مع 
مصاحل املؤسسة، واألهداف املرجو حتقيقها واملوارد الواجب توفريها، 
الواجب الدفاع عنها والسلطات املفوضة للمديرية. ويقع  على  والقيم 

جملس اإلدارة مهمة السهر على تناسق كل هذه األبعاد.
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الواجبات املنوطة عامة على املديرية
إعداد وإقرتاح إسرتاتيجية املؤسسة وعرضها على جملس اإلدارة ؛

سنوية  خمططات  شكل  يف  اعتمادها،  بعد  اإلسرتاتيجية  هذه  تنفيذ 
وميزانيات معتمدة ؛

ضمان اإلشراف و املراقبة على تسيري املؤسسة ؛

تقديم تقرير جمللس اإلدارة بالنتائج احملققة مقارنة مع األهداف احملددة 
ضمن اإلسرتاتيجية املعتمدة ؛

نشاطات  ومراقبة  قيادة  من  اليت متكنه  باملعلومة  اإلدارة  تزويد جملس 
املؤسسة.



تشكيلة وأجر وتقييم املديرية  2.3.1

يوصى بوضع  نظام لألجور يوازن بني مصاحل املديرية ومصاحل املؤسسة، 
عليها. متفق  وشروط  معايري  على  قائمة  للتقييم  معايري  إعتماد  وكذا 

جملس  مع  عليها  والتعاقد  املديرية  أعضاء  أجور  على  التفاوض  يتم 
اإلدارة، وعند اللزوم، يعتمد على أساس اقرتاح أعدته جلنة األجوراملنشأة 

الغرض. هلذا 

التسيري ودرايته  أجل كفاءته يف ميدان  أساسا من  إداري. يوظف  أو  ليس مبساهم  الذي  املديرية  اخلارجي كل عضو من  باملسري  ويقصد 
العملية.

ُخرَباء  إلي  اللجوء  أو  أعضائه  من  مكونة  جلنة  طرف  من  سواء  التقييم،  مهمة  يف  تقنية  مساعدة  بطلب  اإلدارة  جملس  يرافق  أن  ميكن 
خارجيني.

بإقرتاح من   اإلدارة  يتم توظيف وتنصيب املديرية من طرف جملس 
جلنة تعني من طرف جملس االدارة هلذا الغرض. ومُيكن أن تتشكل 

من املساهمني واالداريني و/أو مسريين خارجيني. 
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اجلزء2

السلطات العمومية كشريك  1.2

بإعتبار اإلدارات العمومية جزء ال يتجزأ  من السلطة العمومية، فإنه من 
مصلحتها أن ترى املؤسسات  تزدهر، وهذا ما تشهد عليه العديد 

من إجراءات الدعم  واملساعدات املالية املمنوحة من طرف الدولة.

وجيب عليهال باملقابل، أن تتشدد مع املؤسسات اليت تكون خمالفة 
للقانون. ومتر عمليه حتسني العالقة مع االدارات العمومية مبا يقتضيه 

 2

عالقات املؤسسة مع األطراف الفاعلة اخلارجيني

تشكل املؤسسة جهاز مفتوح حول العديد من األطراف الفاعلة اخلارجيني وهي على اتصال دائم معهم.
وعليه، فإن هناك جمموعة من التوصيات الواجب تنفيذها قصد مالئمتها مع ظرف كل مؤسسة لكي تتمكن من حتسني عالقاتها مع 

اخلارجيني وتوسيع جاذبيتها إجتاههم. الفاعلة  األطراف 

من املؤسسة من احرتام للقانون، خاصة يف ثالث جماالت هي : قانون 
العمل والضرائب ومحاية البيئة.

النصوص  لتطورات  االنتباه  ضرورة  عنها  ينتج  للمؤسسة،  بالنسبة 
القانونية يف اجملاالت الثالثة وتنفيذ ما جاء فيها بتنفيذ اإللتزامات 

املكرسة.
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البنوك واهليئات املالية األخرى: ثقة وشفافية  2.2

عن  والصحيحة  الشاملة  املعلومات  املناسب  الوقت،  ويف  إرسال 
الوضع املالي للمؤسسة.

اهليئات  الثقة مع ممثلي  لعالقة دائمة مبنية على  أن يؤسس  جيب 
وقت  ويف  ارسال  على  املؤسسة  قدرة  بواسطة  السابقني  املالية 
السابقة  املالية  الوضعية  عن  والصحيحة  الكاملة  املعلومات  مناسب 

واحلالية التقديرية للمؤسسة.

على  جيب  أجلها  من  اليت  األساليب  أهم  بني  من  هذا  ويشكل 
املؤسسة أن يكون لديها حماسبة دقيقة و تعيني يف حالة احلاجة، 

ملخطط أعماهلا. 

جيب التفريق بني األموال اخلاصة للمؤسسة واألمالك اخلاصة.

من جهة أخرى، للتأسيس لعالقة قائمة على الثقة مع  املقرضني، 
للمؤسسة   اخلاصة  األموال  بني  اخللط  عدم  عن  احملافظة  جيب 
للمؤسسات  ملزم  شرط  هذا  للمساهمني.  التابعة  اخلاصة  واألمالك 

الصغرية العائلية.

املوّردين : من أجل تعاون دائم  3.2

الظرف،  وحسب  هامة،  شبه  بصورة  تعتمد  أن  املؤسسة  تستطيع 
على مورديها. ويشكل هؤالء أول حلقة يف سلسلة القيم بواسطة 
يشكلون  وبذلك،  يقدمونها  اليت  األولية(  )املواد  املدخوالت 
لدفع  للمؤسسة  مينحونها  اليت  اآلجال  خالل  من  األوائل  الدائنني 

مستحقاتهم.

املوجودة  العالقات  ونوعية  للموردين  الدقيق  االختبار  فإن  وعليه، 
الذي  لالنتاج  بالنسبة  األساس  حجر  تشكل  املؤسسة  وبني  بينهم 

يضمن السري احلسن للمؤسسة.
 

الزبائن : املاّلك احلقيقيني للمؤسسة  4.2

ارضاء  أهمية  تتجلى  احلادة،  املنافسة  تطبعه  إقتصادي  مناخ  يف 
الزبائن اليت جيب وضعها يف قلب مهام املؤسسة.

مع  وأخالقية  صادقة  عالقة  وتنمي  تطور  أن  املؤسسة  على  جيب 
الزبائن وذلك يف إطار اإلحرتام ملبدأ الربح للجميع واحرتام القوانني 

و اللوائح حيز التنفيذ.

العّمال : هم أول زبائن املؤسسة  5.2

العمل،  ورب  العمال  بني  الوطيدة  العالقة  تشكله  ما  عن  مبعزل 
فإن جمموع األجراء يشكلون أحدى األطراف الفاعلة اخلارجيني. إن 

عليها  يقع  أين  الزبائن«،  »أول  ميثلون  للمؤسسة  البشرية  املوارد 
كسبهم إلعتبار أنها يقع عليهم اإلعتماد الكبري ألجل حتقيق أهداف 

املؤسسة.

وعلى هذا النحو، فإن حتفيزهم وادماجهم أصبح شيئا ضروريا. لذا 
االستحقاق  على  يعتمد  أجور  لنظام  التنفيذ  حيز  وضع  لزاما  أصبح 
املوارد  النشغاالت  عادلة  ومعاملة  اصغاء  وكذلك سياسة  والكفاءة 

البشرية.

البشري  رأمساهلا  تكوين  على  تسهر  أن  املؤسسة  على  وأخريا، جيب 
وأن تؤدي التزاماتها االجتماعية.

املنافسني : أخالق وواجبات  6.2

ال تقتصر املنافسة على التخاصم على حصص يف السوق وعدد من 
الزبائن، ولكنها تربز على أرض الواقع حني التموين لدى املوردين 
أكثر  والتنفيذية، وبصفة  التقنية منها  املطلوبة  الكفاءات  وتشغيل 

عموم،  يف جمال متثيل عالمة املنتج أمام الغري.

التعاون  وواجبات  بإحتماالت  مقيدة  املنافسني  مع  العالقة  أن  غري 
حول  للتشاور  مدعوون  املهنة،  يف  وأشقاء  مهنيني  بوصفهم 
االهتمامات القطاعية املوحدة مثل : املنافسة الغري شرعية واملسائل 
االجتماعية داخل  واملشاركة يف حوارات  املهنة  بأخالقيات  املتعلقة 

فرع النشاط.
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اجلزء2

 
3

املعلومات املالية  2.3

نشر معلومة مالية كاملة وصحيحة و يف الوقت الالزم

جيب على املؤسسة أن تنتج، يف الوقت املناسب، املعلومات املالية 
يتسين  حبيث  املاليني،  الشركاء  يطلبها  قد  واليت  صحيحة  و  كاملة 
اطالعهم على الفور بكل التغريات اليت قد تؤثر على العالقات اليت 

فيما بينهم.

تبقى تشكل حماسبة املؤسسة  أداة مهمة للتسيري، حيث أن العديد 
البعض  وأن  وبسرعة  فيها  التحكم  من  متكنت  قد  املؤسسات  من 
اآلخر، ال يزال حباجة إىل اللجوء إىل املساعدة اخلارجية لتحليل وتفسري 

املعطيات املالية.

واملعايري  للمحاسبة  الدولية  املعايري  احملاسبة،  ملعايري  االنتقال  إن 
ستواجهه  الذي  اجلديد  التحدي  سيشكل  املالي،  لالبالغ  الدولية 

ألجل  خارجية  تقنية  مساعدة  اىل  اللجوء  يستلزم  مما  مؤسساتنتا، 
اعتماد املعايري اجلديدة حملاسبة املؤسسات، واليت سوف تنتقل من 
نظام ينتج معلومات احملاسبة اىل نظام ينتج املعلومات املالية، مما 
وباقي  للمستثمرين  إقبال  أكثر  و  شفافية  أكثر  املؤسسة  من  جيعل 

املستعملني.

التحيني الدوري ملخطط األعمال، ألنه حيوي على بيانات مالية تطلعية 
صحتها  و  للمؤسسة  املالي  اهليكل  بتحديد  تسمح  إستشرفية،  أو 
أساسية  وثيقة  األعمال  خمطط  ويبقى  املتوسط  املدى  يف  املالية 
السبب البد من حتيينه  املاليني. وهلذا  لفائدة املؤسسة ولشركائها 

املنتظم.

حيدد جملس اإلدارة سياسة واضحة لنشر و توزيع املعلومة، متناسقة والقانون وااللتزامات 
التعاقدية وسياسة العالقة مع األطراف الفاعلة املعتمدين. إن سياسة نشر املعلومة جيب أن 
تدقق يف نوع املعلومة القابلة للنشر واليت تعترب سرية أو للنشر املضيق، كما حتدد رزنامة 

النشرات واللواحق اليت تستعمل يف كل حالة. 

النوعية و نشر املعلومات
االلتزامات القانونية واخلطوات التطوعية  1.3

ينص القانون على نشر الوضعية املالية السنوية للمؤسسة. أما عن تلك املساهمة يف البورصة، فهي مطالبة بنشر حالتها املالية يف كل الثالثي 
و كذا كل املعلومات اليت هلا أثر مادي على تقييم املؤسسة.

باالضافة إىل االلتزامات القانونية، فإن املؤسسة ملزمة بنشر املعلومات لفائدة األطراف الفاعلة )كاملؤسسات املالية، املوردين، الزبائن، العمال، 
األعضاء املشاركة( يف اطار االلتزامات التعاقدية أو بنية إبداء الشفافية اإلرادية.
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إن عدد اخليارات الكالسيكية إلنتقال ملكية املؤسسة أربعة : 

االستخالف العائلي : على سبيل املثال ميكن لواحد من 
االبناء املدجمني سابقا يف التسيري ان يضمن اخلالفة ؛

ظل  يف  للغري  املؤسسة  عن  التنازل  يتم   : للغري  البيع 
شروط معينة ؛ 

املراقبة العائلية : يوكل تسيري املؤسسة إىل مدير خارجي 
مبثابة  يعمل  والذي  عائلي  جملس  طرف  من  ويراقب 

جملس اإلدارة ؛ 
تنفيذي   فريق  طرف  من  التسيري  يتم   : العائلي  التسيري 

من عائلة املؤسس.
ال يوجد حل فعال  يف  مجيع االحوال، فعلى كل مؤسسة 
اخلالفة   نقل  عملية  بها  تضمن  اليت  املناسبة  الصيغة  جتد  ان 
باستقرار كامل، ويف هذا الشأن، فمن األفضل دائما توقع كيفية 

ضمان النقل بدال من انتظار وقوعه وبالتالي حتمل النتائج.

وتبني التجربة أن، أجنع وسيلة لضمان عملية  النقل، هي اختاذ قرار 
االفضل  االختيار  النهج على  عقالني ومدروس، حيث يساعد هذا 

وأيضا حتضري جناح عملية النقل مثال إعداد اخللف. 

العائلية.  للخالفة  تفضيلها  العائلية  املؤسسات  يف  نلمس 
ويتميز هذا النوع من اخلالفة بـ : 

يتيح ألحد خلفاء املؤسس فرصة االزدهار ؛ 
احملافظة على دوام تقاليد األسرة ؛ 

السماح للخلف بكسب املال ؛ 
اتصال مع املؤسسة واالستمرار يف ممارسة  البقاء على 

بعض النفوذ ؛ 
تطوير أنشطة املؤسسة ؛ 

احلفاظ على حتفيز املوظفني ؛ 
االستفادة من االمتيازات الضريبية املتوقعة ؛ 

قيمة  يف  املتمثلة  الشائكة  املشكلة  من  املالك  تفادي 
املؤسسة يف حالة إعادة بيعها. 

انتقال ملكية املؤسسة   

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
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املؤسسات اليت تتوفر على ظروف الالزمة لالستخالف، ولكنها تتعطل  يف حتضريه وتضطر يف 
الكثري من االحيان اىل بيع املؤسسة لطرف خارج نطاق األسرة. 

إن إلحرتام بعض املبادئ يف جمال نقل اخلالفة يشكل الضمان لنجاحها ويف هذا الصدد، 
يقرتح مايلي : 

اعتماد نهج احرتافية املعايريبتبين مصلحة املؤسسة كمعيار مرجعي ؛ 
اتباع خمطط دقيق خبطوات ؛ 

االسراع يف تبين جمهود لإلتصال مع أفراد األسرة املعنيني واألطراف الفاعلة الداخليني 
واخلارجني ؛ 

تكليف جملس االدارة ورئيسه على وجه اخلصوص بتسيري إجراءات هذه العملية ؛ 
إعطاء دور مهم جمللس االدارة يف تقييم املرشحني للخالفة ؛ 

التأكد من أن املستخلف يتوفر على دعم من حميط العائلة وباملعين الواسع و من األحسن 
حاصل على موافقة املساهمني  من أجل تعيينه. 



فهرس امللحقات  
امللحق األول :  

ما هي املؤسسة  

امللحق الثاني : 
عناصر املكونة للحكم الراشد للمؤسسة

امللحق الثالث :  
احلكم الراشد واملؤسسات العائلية 

امللحق الرابع :
 قائمة مرجعية ملمارسة التقييم الذاتي إلدارة املؤسسات

امللحق اخلامس : 
رؤية متعددة األوجه – بانورامية - ملؤسسات جزائرية خاضعة للقانون التجارة

امللحق السادس : 
تضارب املصاحل يف املؤسسة  

امللحق السابع : 
استدامة املؤسسات  

امللحق الثامن :  
معجم املصطلحات

امللحقات



: I امللحق
ما هي املؤسسة ؟

فـهرس 
أهال بكم يف املؤسسة ! 

ما هي املؤسسة ؟ 

مؤسسة ومهن... 

كيف تشتغل املؤسسة ؟ 

مشروع وإلتزامات... 

املؤسسة عامل للتنمية املستدامة 
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امللحقات

ومؤسسة  طبيعيا  الشريك شخصا  أو  املساهم  يكون  أن  ميكن 
أخرى أو حتى الدولة. 

يف هده احلالة تكون مؤسسة عمومية.
 

وباقي احلاالت األخرى تكون مؤسسات خاصة.

هدف املؤسسة هو إرضاء الزبائن لكسب املال. 

وهذا يساعد على خلق مناصب شغل ودفع االجور.

بواسطة تسديد الضرائب و الرسوم، تشارك املؤسسة يف احلياة 
اجلماعية.

ما هي املؤسسة ؟ 
يعملون  األشخاص  من  جمموعة  أو  شخص  نشاط  هي  املؤسسة 

لتقديم سلع أو خدمات للزبائن. 

تنشأ املؤسسة عن توفر عدة عوامل : فكرة جيدة تضاف هلا مساهمة 
احلماس  من  حقنة  ننسى  أن  دون  واملادية،  بشرية  وموارد  مالية 

واملخاطرة.

تتكون املؤسسة على أشكال خمتلفة. 

نستطيع تأسيسها مبفردنا، وهذا ال ينفي إمكانية وجود أجراء.

 ويف هذه احلالة، يكون املؤسس هو املالك الوحيد للمؤسسة. 

وميكن أيضا أن تؤسس من طرف عدة أشخاص.
 

ميلك كل شخص جزء من املؤسسة وفقا ملقدار مساهمته. 

أهال بكم يف املؤسسة !
كثريا ما تسمع عن املؤسسة يف الراديو ويف التلفزيون أو يف الصحف. لكن هذا ال يشرح طبيعة العمل اليومي وكيف تسري.

إليك بعض التوضيحات لفهم املؤسسة، بطريقة افضل، تعطيك انت ايضا الرغبة يف زيارتها...

وملا ال تصبح مقاوال يوما ما!

9 أجير 0 الى 
مؤسسة صغيرة  
جدا )م.ص.ج(

49 أجير  10إلى 
مؤسسة صغيرة  

)م.ص(

من 50 إلى 
250 أجير 

مؤسسة 
متوسطة
)م.م(

+ من250
أجير 

مؤسسة كبيرة
)م.ك(

 

 

أن تصبح مقاول
عليك امتالك
حرية القرار
والتصرف
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املؤسسة، واملهن... 
املديرية

تقرر توجيهات املؤسسة من حيث  االهداف املراد بلوغها وكيفية 
الوصول اليها. هي تلعب نوعا ما دور رئيس اجلوق.

 

 

التسويق واالتصاالت
للبيع، مثنها كيفية توزيعها  حتديد املنتجات أو اخلدمات املوجهة 

واالشهار.

البحث والتنمية
دراسة وجتربة األفكار اجلديدة كاملواد اجلديدة واألشكال اجلديدة 

لإلنتاج.

اإلنتاج 
صناعة منتوج : على سبيل املثال، عصري الفواكه أو صناعة الورق. 

تقديم خدمة : حالقة، بنوك، أسفار.

املؤسسة هي حصيلة من الكفاءات وخاصة حصيلة 
من التصرفات الالئقة



امللحقات

 

املالية واحملاسبة 
التكاليف  وتسديد  املستحقة  الفواتري  تسيري 
البنوك  مع  جيدة  عالقات  وتأمني  األجور  ودفع 

واالدارات.

التسويق
بيع منتوجات أو خدمات املؤسسة، يكون بإجياد الزبائن وجعلهم من 
أو  املنتوجات  نوعية  حول  آرائهم  وابداء  الطلبات  وتسجيل  األوفياء 

اخلدمات.

املوارد البشرية
تنظيم وتسيري الكفاءات من النساء والرجال الذين يشكلون املؤسسة، 
وضمان تسيري عقود العمل وحتديد ساعات العمل والعطل والتكفل 
بتعيني املوظفني وتكوين املوظفني وتسيري تطور مسارهم املهين. 

املصلحة القانونية 
للقوانني  مطابقتها  من  والتأكد  املؤسسة  عقود  جمموع  حترير 
واألنظمة، ومراقبة إحرتام قواعد جتارة والتوقع والتكفل باملنازعات.



املؤسسة
هي مغامرة بشرية

حول مشروع

اخلدمات العامة
ضمان اخلدمات اللوجستية من شراء للوازم واخلدمات، وتوفري األمن 

وإجراء صيانة العتاد ووضع وتسيري احلضرية املعلوماتية.

ميكن يف املؤسسات الصغرية لشخص واحد أن يقوم، غالبا، 
بعدة وظائف، مثل التسويق واألمور التجارية.                                                                                

من املمكن أيضا، أن خترج بعض الوظائف خارج املؤسسة وهذا 
يعين أن تنجز من طرف مؤسسة أخرى )املناولة(.



امللحقات

كيف تشتغل املؤسسة ؟ 
املؤسسة هي عبارة عن آلية تتشكل من عدة تشابكات مرتابطة. 

 

 

 

 

 

 

1.  دراسة املشروع
صلحة التسويق 

إعداد دراسة حول السوق. 
من هم املنافسون، والزبائن، السعر املطبق، وكيف ميكن توزيع 

املنتوج، وكيف ميكن التعريف بالعالمة التجارية ؟ 

مصلحة االنتاج
ماهي االمكانيات احلالية لالنتاج ؟ ماهي اآللة اليت ميكن أن نكون 

يف حاجة هلا ؟

مصلحة املوارد البشرية
هل لدينا الطاقات الضرورية ؟ ماهو التكوين الذي علينا إعتماده ؟ 

هل حنن جمربين على التوظيف ؟

املصلحة املالية
ما قيمة املشروع ؟ هل للمؤسسة األموال الألزمة ؟ إذا مل يكن 

كذلك، كيف جند األموال ؟ البنوك أو مؤسسات أخرى ؟

2.  تعريف املشروع
املديرية

حسب الدراسات املعدة، تقرر املديرية االستثمار. تأخذ املخاطرة 
لتطوير نشاطها يف قطاع نشاط جديد. 

3.  وضع املشروع حيز التنفيذ
مصلحة البحث والتطوير

تعد جمموعة من الدراسات والفحوصات من أجل حتديد ماذا 
يكون احلل األكثر تنافسية، فيما خيص السعر والشكل واللون. 

تقوم بإعداد جمسم. 

مصلحة الشؤون القانونية
بفضل ما توصلت إليه مصلحة البحث والتطوير، تقوم بوضع 

وتسجيل براءة  للمنتج والعالمة اجلديدة.

4.  االنتاج واالنطالق
مصلحة االنتاج

تنجز القطع األوىل وتراقب نوعيتها.

مصلحة اللوجيستية
القطع األوىل يتم ختزينها يف خمازن املصنع.

مصلحة التسويق واالتصال
الشروع يف عمليات خمتلفة قصد التعريف باملنتوج.

5.  البيع والتطوير
املصلحة التجارية

املنتج  وتعرض  احملتملني،  الزبائن  مع  األولية  املواعيد  تأخذ 
اجلديد.

املصلحة اللوجيستية
حتضر نقل العناصر املطلوبة قصد توجيهها لطالبيها.

املصلحة املالية
تعد أول الفواتري.
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مشروع، التزامات... 
جتمع املؤسسة موظفني ومسريين حول مشروع. 

يف هذه املنظمة، كل طرف له دور يلعبه وجزء من املسؤولية 
اليت تربط به. 

و يف حالة ما إذا قّصر أحدهم جتاه التزاماته خيتل امليزان.

االلتزامات األخرى للمؤسسة
اإللتزامات القانونية 

جيب على املؤسسة أن ختتار شكل قانوني ملمارسة نشاطها.

مبراقبة  املكلفني  واألعضاء  الدولة  أمام  بنفسها  تصرح  أن  جيب 
االشرتاكات االجتماعية والضرائب والرسوم، و جيب أن حترتم تشريعات 

البلد الذي متارس فيه. 

ككل مواطن، جيب على املؤسسة أن حترتم القانون. 

اإللتزامات االجتماعية 

جيب على املؤسسة أن تدفع اشرتاكات لضمان محاية أجرائها ومعاش 
تقاعدهم، والضمان االجتماعي يف حالة البطالة. 

 

 

فيما خيص األجري، فإن ملزم ب :

•   تأدية العمل املطلوب، مع احرتام تعاليم رئيس العمل ؛
•   إحرتام شروط عقد العمل وكذلك النظام الداخلي.

أما بالنسبة للمؤسسة، فيجب عليها باخلصوص : 

•   دفع األجر املوافق للعمل املنجز ؛ 
•   ضمان أمن وسالمة األجراء ؛ 

•   إحرتام قانون العمل والعقد املتفق عليه مع رب العمل. 

كل  وواجبات  بإحرتام حقوق  مرتبطان  املؤسسة  وإستمرارية  النجاعة 
واحد. 

إطار العالقات بني املؤسسات واألجراء حمدد، عامة  بقانون العمل 
واالتفاقيات اجلماعية والنظام الداخلي. 

عقد العمل حيدد املهام واألجر ومكان ومدة العمل... 

اإللتزامات اجلبائية 

بدورها،  تدفعها،  واليت  للدولة  ورسوم  ضرائب  املؤسسة  تدفع 
للجماعات احمللية ملقر املؤسسة.

هذه األعباء تساهم يف متويل بناء املستشفيات واملدارس  وكذلك 
يف النقل العمومي.
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امللحقات

املؤسسة عليها واجب
أن تستثمر ألجل اجملتمع والبيئة

املؤسسة كفاعلة للتنمية املستدامة 
املؤسسة تغري قيمها أيضا !

 
عماهلا  تكوين  يف  واملساهمة  شغل  مناصب  خلق  بواسطة 

وبالتحديد تساهم املؤسسة بصفة مباشرة يف التنمية. 

التنمية املستدامة هي إذن يف قلب مهام املقاول. 

املؤسسة تتصرف...
 

تنسج املؤسسات عالقات مع خمتلف الفاعلني واألجراء واملوردين 
والسلطات العمومية واجلماعات احمللية... 

جتد املؤسسة،  يف التنمية املستدامة، فرصة لألخذ بعني االعتبار 
لتحسني  املساهمة  يف  رغبتها  عن  وللتعبري  اجملتمع  لتطلعات 

ظروف املعيشة اجلماعية. 

العمل على التنمية املستدامة، هو التوفيق بني ثالثة أهداف : 

انتاج سلع أو خدمات ؛ 

اإلستفادة من  اجلميع من  لكي يستطيع  خلق مناصب شغل 
مثار التنمية ؛ 

محاية البيئة بواسطة االحتاد مع األجيال القادمة.
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: II امللحق
عناصر األفكار 

حول احلكم الراشد 
للمؤسسة   
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امللحقات

عناصر األفكار حول احلكم الراشد للمؤسسة 
يف قبول صورته احلالية، يعترب احلكم الراشد للمؤسسة ذلك املسعى إلدارة التسيري الذي ظهر يف البلدان املتقدمة يف بداية التسعينات.

وقد جاء كإجابة عن سلسلة اإلحنرافات اليت وقعت يف تسيري املؤسسات الكربى، وخاصة تلك اليت هلا مساهمات يف البورصة. 

وقد وضعت مبادئ احلكم الراشد حلماية أصحاب السندات الصغرية من خطر ذوبان هيكل األسهم، لعدم التحكم يف هياكل التسيري واملراقبة 
للمؤسسة.

ويكمن هذا املسعى يف توفري الصرامة والشفافية يف طريقة تسيري املؤسسة وإدارتها ومراقبتها وبذلك، توفري احلماية الدائمة للمصلحة 
األساسية للمآلك خاصة األقلية.

 
مع مرور الوقت، تطور هذا املفهوم ليشمل املؤسسات الغري مساهمة يف البورصة،  واليت جتاوزت حدود البلدان املتقدمة لتفرض نفسها 

كإبتكار معاصر كبري يف ميدان تسيري املنظمات كنمط عاملي.
 

وحسب املعنى املكرس يف مبادئ احلكم الراشد، فإن املؤسسة تعترب وحدة من األطراف الشريكة، وهم املمثلني هلا الذين بإعتبارهم املالكني، 
وكون أن هلم احلق يف تقرير مصري ظروف تواجدها ومسارها. 

إن موضوع احلكم الراشد للمؤسسة هو حتديد العالقات بني هذه األطراف الشريكة.

ومنيز، يف هذا الشأن، بني األطراف الشريكة الداخليني واألطراف الشريكة اخلارجيني. 

األطراف الشريكة الداخلية 
األطراف الشريكة الداخليني هم مالكي املؤسسة* واألشخاص الذين 
مثل  وصالحياتهم  حقوقهم  من  جلزء  املالكني(  )أي  فوضوهم 

االداريني واملسريين.

كل واحد من هؤالء من األطراف الشريكة الثالثة، يتصرف يف حدود 
إطار هيئة التسيري اخلاصة به، طبقا لألحكام القانونية والتنظيمية اليت 

حتكم املؤسسة، وهي : 

أصحاب  أو  املساهميني  املالكني  تضم  اليت  العامة  اجلمعية   •
احلصص ؛ 

•  جملس االدارة الذي جيتمع ويتداول فيه اإلداريون ؛
 

•  املديرية العامة املتمثلة يف الفريق التنفيذي.

*مبعنى واسع،  ميكن اعتباراملالكني كأطراف فاعلة  على الرغم من أنه، مبعنى أظيق نفضل االبقاء على التميز بني  املالكني واألطراف الشريكة.

 1

األطراف الشريكة الداخليني وهيئاتهم  اخلاصة
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األطراف الشريكة اخلارجية 
يتشكل احمليط اخلاص للمؤسسة من أطراف فاعلة، والذين بالرغم من أنهم خارجيني إال أنهم يعتربون أطراف فاعلة  على املؤسسة، بسبب 

التأثري املباشر والفوري الذي ميكنهم ممارسته على مسارها ومستقبلها.
وهنا منيز بني :

مكلفون  هم  للدولة،  فروع  بإعتبارهم   : العمومية  •  اإلدارات 
واليت  القوانني  تطبيق  بواسطة  االقتصادية  السياسة  بتنفيذ 
)كإجراءات  املؤسسة  لفائدة  متعددة  ومزايا  عنها حقوق  ينتج 
والعوائق.  الواجبات  من  أيضا عدد  ولكن  والتشجيع(،  الدعم 
قد  ومتابعات  لعقوبات  املؤسسة  تتعرض  اإلخالل،  حالة  يف 

تكون ضارة هلا ؛

ماهلا  رأس  إىل  باإلضافة  مؤسسة،  كل   : كالبنوك  املالي  اجلهاز    •
حاجة  يف  تبقى  حتوزها،  أن  ميكن  اليت  النقدية  والتدفقات 
إىل موارد مالية خارجية لدعم أنشطتها وضمان تطورها. هذه 
املوارد ميكن أن تأتي من خمتلف ماحني األموال واملستثمرين ؛ 

املوردين ومقدمي اخلدمات : كل مؤسسة مساقة لتموين نفسها   •
لدى املوردين وكذا اللجوء إلي مقدمي اخلدمات. وعليه، فإن 
االختيار الدقيق للموردين ونوعية العالقات معهم تشكل خزان 

اإلنتاجية القبلي لسلم قيم املؤسسة ؛ 

•  الزبائن : يف مناخ تنافسي حاد، ميثل زبائن املؤسسة اجلزء األول 
وكسب  إرضائهم  فإن  وعليه،  للمؤسسة.  املعنية  األطراف  من 

والئهم هو اهلدف األساسي لكل األنشطة.

 2

العمال : يف حالة إتثنائية لوجود ثقافة مؤسسة طويلة التقاليد   •
فاعلة  كأطراف  يعتربون  العمال  فإن  العمل،  برب  العمال  تربط 
عقد.  باملؤسسة  ويربطهم  العمل  سوق  من  يعّينون  خارجية. 
يف  وممارسني  خدمات  مقدمي  جمرد  يكونوا  أن  من  وبعيدا 
»أول  تعتربهم  أن  املؤسسة  على  جيب  فإنه  املؤسسة،  داخل 
الزبائن« ألن قدرتها على حتقيق أهدافها تعتمد عليهم اىل 

حد كبري ؛
 

حصص  حول  التخاصم  على  تقتصراملنافسة  ال   : املنافسون    •
عند  من  التموين  كيفية  إىل  متتد  بل  الزبائن،  وشرائح  السوق 
املوردين ومقدمي اخلدمات، وكذا توظيف الكفاءات التقنية أو 
التنفيذية، وعلى نطاق أوسع، صورة املؤسسة بالنسبة لآلخرين. 
يف  للتعاون  االضطرار  حاالت  تتجاوز  املنافسني،  مع  والعالقات 
إطار العمل  والزمالة للتتبلورة يف ترقية التشاور بشأن اإلنشغاالت 
أخلقة  ومسائل  مشروعة،  الغري  كاملنافسة  املشرتكة  القطاعية 

املمارسة التجارية.
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امللحقات

املؤسسة واألطراف الشريكة اخلارجية

يف سياق احلكم الراشد، يعترب الفاعلني يف احمليط اخلاص باملؤسسة 
األطراف الشريكة  بأمت الصفة.

هذا احمليط ال يقتصر عن كونه مصدرا لعوامل خارجية تفلت بصفة 
أحسن  يف  أو،  له  ختضع  أن  جيب  بل  املؤسسة،  مراقبة  عن  كاملة 
األحوال، أن تتحمل مسؤوليتها إجتاهه وأن جتعل منه )أي احمليط( 

الفضاء األنسب لتطبيق تسيريها.  

تتحمل املؤسسة، حنو األطراف األخرى، كامل املسؤولية االقتصادية 
واالجتماعية واجلوارية وتسعى قصد حتويل احمليط لكي تكون فيه 

روح املواطنة. 

الشريكة  األطراف  اإللتزامات جتاه  املؤسسة عددا من  على  ويتوجب 
اخلارجيني منها : 

•  الوفاء بإلتزاماتها اجلبائية وشبه اجلبائية على أن تساهم، بصفة 
االجتماعي  والتماسك  النوعية  العامة ذات  كاملة، يف اخلدمات 

والرفاهية اجلماعية املتنامية ؛ 
السهر على الرفاهية، واألمن، والسالمة االجتماعية واملهنية للعمال ؛   •
مبعناه  للمحيط،  األمد  الطويل  والتطوير  احملافظة  على  العمل   •
والرعاية،  التمويل  أنشطة  اطار  يف  واملساهمة  عليه،  املتعارف 
وذلك لتفادي كل ما من شأنه أن يوقع كسر اجتماعي وثقايف 

و إيكولوجي... 
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املدى  على  املصلحة  وراء  السباق  للمؤسسة  الراشد  احلكم  يتعدى 
القصري، والذي يعتربه )أي احلكم الراشد( نهجا حمدودا وخاطئا. 

حمدود اإلعتبار أن كل مؤسسة تتطلع منذ نشئتهاإىل أن تتطور يف 
املستقبل.

العالقات مع بقية  أكثر رحبا واستدامة يف  وخاطئا ألنه ليس هناك 
ثابتة  بصفة  )رابح-رابح(  رابح  اجلميع  أن  مبدأ  كتبين  اجملتمع، 

ومهيكلة. 

من  العديد  على  مفتوح  نظام  هي  املؤسسة  فإن  اخلالصة،  ويف 
األطراف الشريكة الداخلية واخلارجية.

بشكل رمسي من  وتلك  مضمونة  القائمة بني هذه  العالقات  وأن 
قبل  من  له  املفوضة  السلطة  حدود  يف  التنفيذي  الفريق  قبل 

جملس اإلدارة.

األطراف الشريكة الداخلية للمؤسسة ال يتعاملون مع األطراف الشريكة 
اخلارجية إال بصورة ظرفية ودائما ما تكون غري رمسية.



امللحقات

هذه األسئلة مردها إلي ميادين جد خمتلفة، ولكنها ترتبط بنفس 
الشروط  املؤسسة  وسري  تنظيم  يف   ضخ،  يف  املتمثل  اإلنشغال 

الداخلية اليت تسمح هلا ب :

•  توخي احلذر الشديد من خماطر زعزعة االستقرار واالحنراف مهما 
كان مصدره ؛ 

يف  ووضعها  لتنافسيتها  الكفيلة  النادرة  املصادر  إلي  الولوج    •
الطريق الصحيح. 

وبشكل أكثر دقة فإن احلكم الراشد للمؤسسة يعزز إستدامتها وذلك 
من خالل : 

•   املزيد من حسن األداء والربح، وبذلك يتم تعزيز القدرة املالية ؛ 

•   رؤية أكثر وضوح، وبذلك زيادة القدرة على التنبؤ ؛ 

الشريكة  األطراف  أمام  واملصداقية  الثقة  بصمتها  عرض صورة    •
اخلارجية ؛ 

•   زيادة إستقطاب املوارد النادرة اخلارجية منها التمويالت. 

اإلسرتاتيجية بني   التناسق 
املؤسسة ومصاحل 

امللكية نقل  حاالت 
واخلالفة

عليها املتحصل  النتائج   صحة 
املؤسسة من قبل  الشريكة األطراف  العالقات بني 

من  احملددة  االسرتاتيجية  األهداف 
املسخرة  والوسائل  املؤسسة  طرف 

تام  توافق  على  هي  هل  لتحقيقها 
املالكني؟ مصاحل  مع  ومتناسقة 

إضطرابات  حدوث  جتنب  ميكن  كيف 
إنتقال  حاالت  يف  إختالل  أو 

رأس  على  اخلالفة  أو  امللكية  سندات 
املؤسسة؟

إلعداد  املعتمدة  األساليب  هي  ما 
وماهي  النتائج  ومراقبة  التقارير 
تبنيها  الواجب  الرقابة  إجراءات 

الرقابة  لطرق  الصارم  اإلحرتام  قصد 
هذه؟

األطراف  بني  العالقات  تنظيم  كيفية 
بينهم  فيما  الداخليني  الشريكة 

الشريكة  األطراف  بني  وفيما 
اخلارجيني؟

املواضيع األربع الرئيسية للحكم الراشد للمؤسسة

 3

املواضيع املدققة يف سياق احلكم الراشد للمؤسسة
عادة ما يركز احلكم الراشد للمؤسسة على أربعة )4( مواضيع رئيسية ميكن أن توجز يف اجلدول التالي:
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احلكم الراشد وعملية إستمرارية املؤسسة
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امللحقات

املبادىء األساسية للحكم الراشد
يقوم احلكم الراشد للمؤسسة على أربعة مبادئ أساسية هي :

الشريكة،  باألطراف  اخلاصة  والواجبات  احلقوق   : اإلنصاف    •
توزع  أن  جيب  بهم،  املرتبطة  وااللتزامات  االمتيازات  وكذا 

؛  بصورة منصفة 

واملسؤوليات  الصالحيات  وكذا  والواجبات،  احلقوق   : •  الشفافية 
املرتتبة عن ذلك، جيب أن تكون واضحة وصرحية للجميع ؛ 

•  املساءلة : مسؤولية كل طرف حمددة  على حدى بواسطة أهداف 
حمددة وغري متقامسة ؛ 

•  احملاسبة : كل طرف شريك يكون حماسبا أمام طرف آخر عن الشيء 
الذي هو مسؤول عنه ؛ 

بعضها  تدعم  مقاييس  تشكل  العاملية   )4( االربعة  املبادئ  هذه 
البعض، أي أنها تطبق معا وبرتابط، فهي ليست اختيارية وال ميكن 
السحري«  »املربع  من  نوعا  تشكل  إذ  البعض،  بعضها  عن  عزهلا 

والذي جيعل من احلكم الراشد خيار الفوز يف كل الظروف. 

يربز  للمؤسسة  الراشد  احلكم  أن  يتضح  الشكل،  على ضوء هذا 
أهمية اإلنتاج، ويف نفس الوقت، وبطريقة بارعة ودقيقة، يعرض 

العديد من اآلثار اإلجيابية على املؤسسة : 

أعم،   وبشكل  احلسابات،  ونزاهة  شفافية  ضمان  من  ميكن    •
صحة املعلومات املالية واالقتصادية واالجتماعية اليت توزعها 

املؤسسة ؛ 

وإسرتاتيجيته  أدائاته  حيث  من  للواقع،  أوضح  نظرة  إعطاء   •
للمالكني واجلهات األخرى اليت تدر املوارد النادرة ؛ 

تتمكن  املؤسسة،  بها  تتحلي  اليت  املطمئنة  الصورة  بواسطة    •
األموال  كرؤوس  الالزمة،  اخلارجية  النادرة  املوارد  جذب  من 

والشراكاء  والكفاءات ؛ 

4

وكذا  فيها،  القرار  صنع  لطرق  املؤسسة  توضيح  بواسطة   •
نتيجة  يشكالن  النادرة،  للموارد  الفعال  لإلستخدام  ضمانها 

مفادها احلد األدنى من املخاطر يف التسيري ؛ 

تعزيز صورتها وعالقاتها مع خمتلف األطراف )الزبائن، املوردين،    •
وإدارات الضرائب وغريها( ؛ 

اإلضطرابات  كل  عن  منئي  فى  وتطورها  إستدامتها  تضع   •
الداخلية.

والرقابة  )املسؤولية(  املسؤوليات  توزيع  عملية  فإن  أخرى،  وبعبارة 
فإن  ذلك،  على  عالوة  وشفافية.  بإلنصاف  تتم  أن  جيب  )احملاسبة( 

قواعد اإلنصاف والشفافية ختضع لتوزيع املسؤوليات واإلشراف. 

متكامل،  كل  للمؤسسة هي  الراشد  احلكم  مبادئ  أن  يعين  وهذا 
بالرغم من أنها )املبادئ األربعة( تعمل بطرق خمتلفة حسب املبدأ 
املطروح، وهذا ال مينع أن تكون كل املبادئ حاضرة يف آن واحد 

ومتشابكة. 

يف  الشفافية،  مبدأ  فإن  النتائج،  ومراقبة  رصد  مناهج  جمال  يف 
كيفية توزيع املسؤوليات، هو الذي يهّم أكثر.

باملقابل، فإن مبدأ املساواة يسرتجع أوليته، كلما تعلق األمر بتنظيم 
العالقات بني األطراف الشريكة الداخلية، بواسطة توزيع املسؤوليات، 

فيما بينهم.

إىل  ستخضع  واخلالفة  امللكية  نقل  متس  اليت  املسائل  مقاربة  إن 
لألخرين  بالنسبة  األطراف  لكل  احملددة  املسؤولية  احرتام  ضرورة 

)املساءلة(، و هكذا دواليك...
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67



 

 

 

 

 

 
 



: III امللحق
احلكم الراشد و 
املؤسسة العائلية

 

 

 

 

 

 
 

69



امللحقات

حلكم الراشد و املؤسسة العائلية
ا

منو املؤسسة العائلية
مرحلة 

الساللة العائلية )كونفدرالية أبناء العمومة(
الشراكة األخوية

مرحلة اإلنشاء: 
س

س
املؤ

يأخذ أبناء العمومة املشعل : إنهم أبناء األبناء / مؤسسة عائلية من 
ث.

جليل الثال
ا

يف املؤسسة. مؤسسة 
ت أكثر 

س مسؤوليا
ىل إخوة أو أبناء املؤس

يتو
جليل الثاني.

من ا
عائلية 

مؤسسها.
حول 

املؤسسة تتمركز 

ك االجتماعية ؛
ني الذمة املالية  والعائلية واألمال

ب التمييز ب
•غيا

	
ب 

خزينة املؤسسة وأرباح األسهم وروات
ني 

صعوبة التمييز ب
•

	
يف املؤسسة ؛

ني 
ني العامل

هم
املسا

صيلة(. 
حل

صول الغري املسجلة بامليزانية)ا
صعوبة  تنظيم نقل األ

•
	

ك االجتماعية ؛
ني الذمة املالية  العائلية واألمال

ب التمييز ب
•غيا

	
ني 

ب املساهم
ني خزينة املؤسسة وأرباح األسهم وروات

صعوبة التمييز ب
•

	
يف املؤسسة ؛ 

ني 
العامل

صيلة(.   
حل

صول الغري املسجلة بامليزانية )ا
صعوبة  تنظيم نقل األ

•
	

ك 
صية والعائلية و األمال

ني الذمة املالية  الشخ
ب التمييز ب

غيا
االجتماعية.

ني مفهوم املساهم واملدير التنفيذي للمؤسسة.
خللط ب

ت وا
ت القرارا

تشت
ي 

هم واملدير التنفيذ
ني مفهوم املسا

خللط ب
ت وا

ت القرارا
تشت

سسة.
للمؤ

مركزية القرار.

شفافية التسيري.
يف عدم 

صعوبة التحكم 
شفافية التسيري.

يف عدم 
صعوبة التحكم 

يف التسيري.
شفافية 

انعدام 

ضرورة ملحة.
ت 

ف املهارا
خلارجية وتوظي

خلربة ا
صبح ا

ت
خلارجية. 

خلربة ا
صارع مع ا

تزايد الت
خلارجية.

خلربة ا
حملدودة لالستشارة وا

االستعانة ا

خلارجية.
ف الشريكة ا

تزايد املشاكل مع مع األطرا
خلارجية.

ف الشريكة ا
تزايد املشاكل مع مع األطرا

صية 
ت الشخ

س العالقا
ف الشريكة على أسا

تعتمد العالقة مع األطرا
س.

س
للمؤ

خلارجي.
س املال ا

دخول رأ
صعوبة 

خلارجي. 
س املال ا

دخول رأ
صعوبة 

س.
س املال أسهل ولكنه غري حسا

يف رأ
دخول عوامل خارجية 

ان 

مميزات احلكم الراشد
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حلكم الراشد و املؤسسة العائلية
ا

منو املؤسسة العائلية
مرحلة 

الساللة العائلية )كونفدرالية أبناء العمومة(
الشراكة األخوية

مرحلة اإلنشاء: 
س

س
املؤ

يأخذ أبناء العمومة املشعل : إنهم أبناء األبناء / مؤسسة عائلية من 
ث.

جليل الثال
ا

يف املؤسسة. مؤسسة 
ت أكثر 

س مسؤوليا
ىل إخوة أو أبناء املؤس

يتو
جليل الثاني.

من ا
عائلية 

مؤسسها.
حول 

املؤسسة تتمركز 

ك االجتماعية ؛
ني الذمة املالية  والعائلية واألمال

ب التمييز ب
•غيا

	
ب 

خزينة املؤسسة وأرباح األسهم وروات
ني 

صعوبة التمييز ب
•

	
يف املؤسسة ؛

ني 
ني العامل

هم
املسا

صيلة(. 
حل

صول الغري املسجلة بامليزانية)ا
صعوبة  تنظيم نقل األ

•
	

ك االجتماعية ؛
ني الذمة املالية  العائلية واألمال

ب التمييز ب
•غيا

	
ني 

ب املساهم
ني خزينة املؤسسة وأرباح األسهم وروات

صعوبة التمييز ب
•

	
يف املؤسسة ؛ 

ني 
العامل

صيلة(.   
حل

صول الغري املسجلة بامليزانية )ا
صعوبة  تنظيم نقل األ

•
	

ك 
صية والعائلية و األمال

ني الذمة املالية  الشخ
ب التمييز ب

غيا
االجتماعية.

ني مفهوم املساهم واملدير التنفيذي للمؤسسة.
خللط ب

ت وا
ت القرارا

تشت
ي 

هم واملدير التنفيذ
ني مفهوم املسا

خللط ب
ت وا

ت القرارا
تشت

سسة.
للمؤ

مركزية القرار.

شفافية التسيري.
يف عدم 

صعوبة التحكم 
شفافية التسيري.

يف عدم 
صعوبة التحكم 

يف التسيري.
شفافية 

انعدام 

ضرورة ملحة.
ت 

ف املهارا
خلارجية وتوظي

خلربة ا
صبح ا

ت
خلارجية. 

خلربة ا
صارع مع ا

تزايد الت
خلارجية.

خلربة ا
حملدودة لالستشارة وا

االستعانة ا

خلارجية.
ف الشريكة ا

تزايد املشاكل مع مع األطرا
خلارجية.

ف الشريكة ا
تزايد املشاكل مع مع األطرا

صية 
ت الشخ

س العالقا
ف الشريكة على أسا

تعتمد العالقة مع األطرا
س.

س
للمؤ

خلارجي.
س املال ا

دخول رأ
صعوبة 

خلارجي. 
س املال ا

دخول رأ
صعوبة 

س.
س املال أسهل ولكنه غري حسا

يف رأ
دخول عوامل خارجية 

ان 

 
•

	
حول رؤية/مفهوم الشركة ؛

ي 
ق أسر

مشكلة تواف
صورة مباشرة أو غري مباشرة /

ف أفراد األسرة ب
•توظي

	
ي / 

هم / التنفيذ
ني األدوار )املسا

صل ب
ني  والف

هم
مسا

ف( ؛ 
املوظ

 
•

	
ني ؛

هم
ق املسا

حقو
 

•
	

ب( ؛
يف االنسحا

ض أفراد األسرة 
سيولة األسهم )رغبة بع

 
•

	
ت ؛

خلالفا
تسيري ا

خلارجية. 
ت ا

•اختيار ودور املهارا
	

 
•

	
ني الورثة ؛

مشاكل متعلقة بتوزيع املهام ب
ف أجهزة اجتماعية والتسيري.

•إنشاء وتوظي
	

ت/ 
ص  توقعا

صو
خل

متعلقة بالتسيري ، وبا
ضعيفة 

•مشاكل 
	

خلالفة ؛ 
التنبؤ با

•مشاكل تسيري كبرية.  
	

مسي 
ضفاء الطابع الر

ضع القانوني للشركة وإ
ني الو

حتس
•

	
ت اإلدارة والتحكم ؛ 

هيئا
على 

ني 
هم

س باملسا
دون املسا

ت استشارة عائلية 
هيئا

•إنشاء 
	

ني لألسرة ؛  
ني الغري منتم

حملتمل
•ا

	
حتديد رؤية الشركة ؛

ني / مسريين / 
هم

ني أفراد األسرة / املسا
ق ب

ضيح الفار
•تو

	
ني ؛ 

•موظف
	

ت اإلدارية ؛
مسي على اإلجراءا

ضفاء الطابع الر
•إ

	
ني عن العائلة ؛

مبسريين مستقل
خطوة االستعانة 

ين 
تب

ضيح مهام 
خارجية وتو

ت إدارية 
•اعتماد واستخدام مهارا

	
جمال اإلدارة 

يف 
ودور كل من فرد من أفراد األسرة 

•والتسيري ؛
	

تطهري الذمة املالية للشركة ؛
ت وقواعد الرقابة 

مسي على إجراءا
ضفاء الطابع الر

•إ
	

مستقلة. 
ت 

حسابا
ومراجعة 

الداخلية 

 
•

	
ت اإلدارة والتحكم ؛

هيئا
مسي على 

ضفاء الطابع الر
إ

ني 
هم

س باملسا
دون املسا

ت استشارة عائلية 
هيئا

•إنشاء 
	

ني لألسرة ؛  
ني الغري منتم

حملتمل
•ا

	
حتديد رؤية الشركة ؛

ني / مسريين / 
هم

ني أفراد األسرة / املسا
ق ب

ضيح الفار
•تو

	
ني ؛

موظف
 

•
	

ت اإلدارية ؛
مسي على اإلجراءا

ضفاء الطابع الر
•إ

	
ني عن العائلة ؛

مبسريين مستقل
خطوة االستعانة 

ين 
تب

ضيح مهام 
خارجية وتو

ت إدارية 
•اعتماد واستخدام مهارا

	
جمال اإلدارة و 

يف 
ودور كل من فرد من أفراد األسرة 

التسيري ؛ 
 

•
	

تطهري الذمة املالية للشركة ؛
ت وقواعد الرقابة 

مسي على إجراءا
ضفاء الطابع الر

•إ
	

ت مستقلة ؛ 
حسابا

الداخلية ومراجعة 
داخليا وخارجيا.

ت 
حتديد قواعد نشر املعلوما

 •
	

خلربة  
خلربة وا

مسي على استخدام ا
ضفاء الطابع الر

•إ
	

خلارجية بطريقة إسرتاتيجية وفعلية ؛ 
ا

صلحة 
ب امل

صحا
مسي على العالقة مع أ

ضفاء الطابع الر
•إ

	
املشرتكة ؛ 

صية وذمة املؤسسة 
ني الذمة املالية الشخ

ضح ب
صل الوا

•الف
	

املالية ؛ 
 

•
	

جمال التسيري ؛
يف 

ت خارج  األسرة 
مبهارا

االستعانة 
خارجها.

داخل األسرة أو 
ف من 

خلل
•إعداد البديل/ ا

	

•
	

جلمعية العامة ؛
•ا

	
س اإلدارة  ؛

جمل
 

•
	

س اإلدارة ؛
جمل

 
•

	
س األسرة )التشاور/املداولة الداخلية لألسرة( ؛

جمل
 

•
	

ني ؛
هم

•املسا
	

ق األسرة )رؤية عامة لألسرة( ؛
•عهد أو ميثا

	
قواعد األجور ؛

 
•

	
ت ؛

دليل اإلجراءا
 

•
	

ت ؛
حلسابا

مراجع ا
ضرورة 

ك 
هنا

حلساسة أو قد تكون 
ب ا

ص
حتديد املنا

•
	

خلارجي ؛ 
ف ا

للتوظي
 

•
	

وثيقة إسرتاتيجية ؛
 

•
	

خلطة املالية )خطة األعمال( ؛
ا

•تقرير اإلدارة.
	

 
•

	
جلمعية العامة ؛

 ا
 

•
	

س اإلدارة ؛
جمل

 
 

•
	

س اإلدارة ؛
جمل

 
 

•
	

س األسرة )التشاور/املداولة الداخلية لألسرة( ؛
جمل

 
 

•
	

ني ؛
هم

 املسا
 

•
	

ق األسرة )رؤية عامة لألسرة( ؛
 عهد أو ميثا

 
•

	
 قواعد األجور ؛

 
•

	
ت ؛

دليل اإلجراءا
 

 
•

	
ت ؛

حلسابا
 مراجع ا

ضرورة 
ك 

هنا
حلساسة أو قد تكون 

ب ا
ص

حتديد املنا
 •

	
خلارجي ؛ 

ف ا
للتوظي

 
•

	
 وثيقة إسرتاتيجية ؛

؛
•

	
خلطة املالية )خطةاألعمال( 

 ا
• تقرير اإلدارة.

	

•
	

خارجيون ؛
• مستشارون 

	
س اإلدارة ؛

جمل
 املدراء : 

 
•

	
• وثيقة إسرتاتيجية ؛

	
خطة املالية )األعمال( ؛

 
• تقرير اإلدارة.

	

متوصيات احلكممشاكل التسيري
آليات التسيريالراشد
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: IV امللحق
التقييم الذاتي لطرق 

إدارة وتسيري الشركة
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امللحقات
ق واقع مؤسستكم :

يت تواف
خلانة ال

ضعوا عالمة على ا
قيموا بأنفسكم طرق تسيريكم وحددوا ميادين تقدمكم، 

ني   
ت املساهم

أ- حقوق وواجبا

ب
 إجراء جيد مكتس

من قبل املؤسسة
إجراء متوسط
حتسينه

ني 
يتع

ف
ضعي

  إجراء 
أو غري موجود

جلمعية العامة وتسيري املؤسسة
ا

جلمعية العامة  
خالل ا

هل تتم مناقشة رؤية وإسرتاتيجية املؤسسة 

ني.  
سن

ي أو لعدة 
سنو

خمطط مالي 
شكل 

يف 
جلمعية العامة 

ف املسطرة على ا
هدا

ض األ
هل يتم عر

.)A
G

O
 / A

G
EX

 /A
G

 M
IX

T
E( هلا

حمرتمة بكل أشكا
ت القانونية للجمعية العامة 

صالحيا
هل ال

ني للعائلة. 
منتم

ني الغري 
هم

صلحة املسا
مب

س 
دون املسا

عائلي 
س 

جمل
ضم املؤسسة العائلية 

ت

ها مسبقا القانون األساسي للمؤسسة. 
حيدد

مل 
يت 

ت ال
ضم االتفاقيا

ق ي
مبيثا

ني 
هم

يرتبط املسا

ب .
ت املناس

يف الوق
ني 

هم
ىل املسا

جلمعيةالعامةا
ت الكاملة املتعلقة بانعقاد ا

صل املعلوما
ت

جدول األعمال مسبقا. 
ط 

ق نقا
يتم توثي

جدول األعمال.
يف 

ط 
ني تسجيل نقا

هم
ق للمسا

حي

ت.    
خلربا

ت وا
حلسابا

ت الشركة, تقارير مراجعي ا
حبسابا

ت املتعلقة 
ني االطالع على املعلوما

هم
ق للمسا

حي

يت تؤثر على توزيع أرباح األسهم.
ت ال

ت اإلسرتاتيجية واملعلوما
خليارا

ني ا
هم

ك املسا
ميل

ضحة(
يف توزيع أرباح األسهم )سياسة توزيع وا

ق الفعلي 
حل

ني ا
هم

ك املسا
ميل

ني األقلية.
هم

ق املسا
حقو

حتدد 
ت مكتوبة أو غري مكتوبة 

ال توجد إجراءا

ق عليها.
يف اآلجال املتف

ني 
هم

ىل املسا
جلمعية العامة إ

ت ا
صال قرارا

يتم إي
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ب- إدارة املؤسسة 

ب من قبل املؤسسة
إجراء جيد مكتس

حتسينه
ني 

إجراء متوسط يتع
ف أو غري موجود

ضعي
إجراء 

س اإلدارة
جمل

ت التسيري و
إجراءا

ص الوحيد...(
ت الشخ

ذا
حمدودة أوشركة 

ت مسؤولية 
ذا

س إدارة أو ما يوافقه)شركة 
جمل

ى املؤسسة 
لد

يف وثيقة موازية. 
يف القانون األساسي أو 

حمددة 
س اإلدارة 

جمل
ت 

صالحيا
إن 

س.
جملل

يف ا
ت موزعة 

إن املهام واملسؤوليا

مراقبة املديرية التنفيذية. 
ت 

صالحيا
س اإلدارة ب

جمل
يتمتع 

ت.
شكل قانون أو إجراءا

يف 
داخلية 

يف وثيقة 
حمدد 

س اإلدارة 
جمل

إن عمل 

س. 
جملل

ضرورية لعمل ا
س اإلدارة على كل معلومة 

جمل
يطلع 

جلمعية العامة.
س اإلدارة تشكيل ا

جمل
س تشكيل 

يعك

س اإلدارة على مبدأ الكفاءة. 
جمل

ميتثل  تشكيل 

ني.   
خارجي

ني 
ضا من إداري

س اإلدارة أي
جمل

يتكون 

خلارجية الدقيقة )اإلستشارة(.
خلربة ا

هليئة املوازية با
س اإلدارة أو ا

جمل
ني 

يستع

شفافة.
صفة 

حمددة بدقة وب
ني 

أجور اإلداري

ني و أو 
هم

صفتهم. )مسا
ي ب

ني عن األجور املتعلقة بوظائفهم أو مهامهم أألخر
ق أجور اإلداري

تتفر
ني(.

ظف
مو

حتى ال تعترب أجر مشبوه.   
ضوح 

ني مأطرة ومراقبة بو
ها اإلداري

ضا
يت يتقا

ت ال
ضا

التعوي
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امللحقات

ت- املديرية التنفيذية 

ب
إجراء جيد مكتس
من قبل الشركة

حتسينه
ني 

إجراء متوسط بتع
ف

ضعي
 إجراء 

أو غري موجود
س املديرية

جمل
اللجنة املديرة / 

داخل املؤسسة.
ضوح 

حمددة بو
ف املديرية 

إن وظائ

صة. 
ص

خم
حمددة و

ب املديرية 
ص

إن منا

مبعايري الكفاءة.
ب املديرية 

ص
يف منا

ني 
يلتزم التعي

ني والعائلة.  
هم

حلقة املسا
خارج 

ف مديرين 
ىل توظي

تلجأ الشركة إ

ق عليها من قبل املدرين.
صاد

حمددة وم
ت اإلدارة 

صالحيا
إن 

جلنة إدارة. 
س/ 

جمل
ق 

طري
يتم ترسيم مديرية الشركة عن 

ت. 
ق قانون أو إجراءا

طري
حمدد عن 

س املديرة  
جمل

إن عمل 

مسبقا.
عليها 

ق 
متف

معايري 
ضاء املديرية 

تتبع أجور أع

حمددة مسبقا.
ضاء املديرية 

ق عزل أع
طر

إن 

خلارجية الدقيقة إستشارة.
خلربة ا

ىل ا
تلجأ املديرية إ

متتثل للمعايري الدولية. 
ت 

ق إجراءا
طري

إن تسيري الشركة مرسم عن 

مسة و مقننة. 
س اإلدارة مر

جمل
ت مع 

إن العالقا
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ني
خلارجي

ف الشريكة ا
ت مع األطرا

ث - العالقا

ب
إجراء جيد مكتس
من قبل الشركة

حتسينه
ني 

إجراء متوسط يتع
ف أو غري موجود

ضعي
إجراء 

ني
خلارجي

ف الشريكة ا
ت مع األطرا

ق التسيري والعالقا
طر

سياسة الشفافية املالية. 
تتبنى الشركة 

ب. 
ت املطلو

يف الوق
ت القانونية 

ص الشركة على نشر املعلوما
حتر

صهم. 
خت

يت 
صلحة املشرتكة باملسائل ال

ب امل
صحا

ب أ
ت املناس

يف الوق
تعلم الشركة 

مع 
واحتياجاتها( تستعملها 

ونتائجها 
ملشاريعها 

ها 
صور

مناسبة )ت
معلوماتية 

وسائل 
ك الشركة 

متتل
يت تستعملها مع : 

ق القانونية ال
ىل الوثائ

ضافة إ
ف الشريكة إ

ب األطرا
صحا

أ
ك والشركاء املاليون ؛

•     البن
•     الزبائن ؛

ني ؛
•     املمون

ني.
•     املستخدم

ت العمل. 
ني املسرية لعالقا

ىل القوان
متتثل الشركة للتشريع االجتماعي وإ

ى الطويل. 
ها على املد

ضمن تطور
سياسة موارد بشرية ت

تتبنى الشركة 

مسؤولية بيئية وإجتماعية وأخالقية.
مواطنة وتتحمل 

سياسة 
تتبنى الشركة 
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امللحقات

ج-  تنقل املؤسسة

ب
إجراء جيد مكتس
من قبل الشركة

إجراء متوسط
حتسينه

ني 
بتع

ف
ضعي

إجراء 
أو غري موجود

حلكم الراشد وعالقته بنقل املؤسسة
ا

ض. 
هلذا الغر

ني للمؤسسة 
حملتمل

خللفاء ا
ضري ا

حت
حتديد و

يتم 

صل فيها.  
حللها والف

ت املناسبة 
ت وتتخذ اإلجراءا

ت أو النزاعا
حملتملة للخالفا

صادر ا
حتديد امل

يتم 

ط التالية  :
صة للنقا

خا
همية 

ىل أ
تو

داخل املؤسسة ؛
ت 

حتديد املسؤوليا
 -

ضعية الذمة املالية للمؤسسة ؛
- و

- املديونية ؛
- الديون ؛

همة.
ضة من املسا

هيئة فعلية ومفرت
 -

حمتملة.
خارج الورثة كحالة 

ضري نقل امللكية 
حت

يتم 
ص :  

صو
خل

هذا اإلطار  با
ضمن 

نقوم 
ق 

طري
ىل عن 

ىل تسيري مثا
صول إ

ني من أجل الو
خلارجي

ف ودمج املسريين ا
يف توظي

     •
ف ؛   

هدا
األ

ني ؛ 
خلارجي

ني ا
هم

دمج املسا
يف 

     •
يف تقييم املؤسسة.

     •
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امللحقات
ني :

ىل قسم
جلزائرية إ

ت ا
تنقسم املؤسسا

)SP( همة
شركة باملسا

 ،)SC
S( صية

شركة تو
 ،)SN

C
مجاعي )

شركة باسم 
ص : 

    - مؤسسة أشخا
   )SPA

ت أسهم )
ذا

شركة 
 ،)SC

A
صية باألسهم )

شركة تو
 ،)SA

R
L\EU

R
L( حمدودة

ت مسؤولية 
ذا
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شركة أو مؤسسة أحادية الشخ

- مؤسسة أسهم : 
 

مؤسسة أسهم
ص

مؤسسة أشخا

SPA
SC

A
SA

RL/EU
RL

S en P
SC

S
SN

C
ني

التعي

شركاء على األقل
 7

شركاء على األقل
 7

حمدودة 
ت املسؤولية 

ذا
 

ك
شري

ىل 20 
من 2 إ

ص 
ت الشخ

ذا
الشركة 

ك واحد 1
شري

الوحيد  

طبيعيان 
صان 

شخ
على األقل

صي به 
1 مو

على 
صي 

+املو
األقل

ك على األقل
شري

ني
هم

العدد األدنى للمسا
أو الشركاء 

معنويون
طبيعيون أو 

ص 
أشخا

طبيعيون
ص 

أشخا
همون / الشركاء

طبيعة املسا

ى عامة لالدخار
دعو

دينار
ني 

5 مالي
ى عامة 

دعو
دون 

لالدخار :
دينار

1 مليون 

ابتداء من
دج

ني 
5 مالي

ابتداء من
100.000 دج

ك 
متل

غري مطبقة ال 
معنوية

صية 
شخ

املؤسسة 

س املال 
رأ

االجتماعي 
األدنى غري 

ب
مطلو

س املال 
رأ

االجتماعي األدنى 
ب

مطلو
غري 

ب
س املال االجتماعي األدنى املطلو

رأ

رقمية / نقدية
رقمية / نقدية

رقمية / نقدية
رقمية / نقدية

رقمية / نقدية
ت

هما
طبيعة املسا

مسموحة 
غري 

صناعية 
ت  ال

هما
املسا

ال
ال

ال
نعم

نعم
نعم

 طبيعة التجار, الشركاء
ني

هم
واملسا

نعم
نعم

نعم
ال

نعم
نعم

اإلشهار القانوني

ض
قابل للتفاو

سند 
ميثل السهم 

ث 
ق االر

طري
حر عن 

ني األزواج
وتكون ب

والفروع.
ف األجنبية 

التنازل لألطرأ
عن املؤسسة

موافقة األغلبية 
ب 

تستوج
س 

املمثلة لثالثة أرباع رأ
املال االجتماعي

مطبقة
غري 

مجيع الشركاء
موافقة 

ب 
تستوج

اإلشهار القانوني
ص االجتماعية

ص
حل

نقل ا
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امللحقات

القانونية  والوقاية  النزاعات  حتديد 
منها

تساهم التدابري الوقائية يف التأطري القانوني للنزاع بني املساهمني،  
التسيري  هيئات  األغلبية يف  حكم  عليه  يهيمن  املؤسسات  عمل  الن 

وهيئات التداول. 

حمتمل  كمصدر  املؤسسة  يف  الفردية  احلقوق 
للصراع 

احلقوق  نذكر  صراعات،  تولد  قد  اليت  احلقوق  هذه  بني  من 
االجتماعية واحلقوق املالية. 

احلقوق االجتماعية 

 تسمح احلقوق االجتماعية ألي مساهم بالتمتع بالعديد من احلقوق 
كإعتباره جزء من الشركة، مما يسمح له بأن يكون معني كطرف يف 
أخذ القرارات اجلماعية ومشاركته يف مجيع جلسات اجلمعية العامة، 
اختاذ  يف  واملشاركة  حيوزها،  اليت  األسهم  عدد  عن  النظر  بغض 

القرارات اجلماعية املكرسة يف قواعد القانون املشرتك واليت  جيب 
إستعمال هذه احلقوق أن ال يكون تعسفيا. 

احلقوق املالية 

مبا يف  املساهمني،  املالية خمتلف  احلقوق  من  الفئة  تشمل هذه 
يف  التفاوض  وكذا  باإلمجاع(،  )قرار  األرباح*  على  احلصول  ذلك 
األسهم  وأيضا احلق يف االكتتاب يف رأس املال. ميكننا أن  نضيف 
أيضا احلق يف تسديد القيمة االمسية لألسهم وأرباح التصفية وكذا 

حق يف املقاضاة. 

تنظيم اجلمعيات : مصدر عرقلة حمتمل

ال خيضع انعقاد اجلمعيات العامة إىل منط واحد ، األمر الذي قد 
يتخذ أشكاال خمتلفة وطريقة عمل متنوعة، مما يفتح الباب أمام كل 

احتماالت للصراع، خصوصا مناسبة دعوة املساهمني. 

 : سواء تعلق األمر بصراعات مصاحل ذات طابع إجتماعي أوشخصي أو مجاعي أو شامل، فإن مجيع املشاركني يف تسيري املؤسسة معنيني 
مع  ارتباط  الذين هلم  األشخاص  ننسى  أن  واملنتخبني حمليني، دون  احلسابات  املاليني حمافظي  واحملللني  والشركاء  االجتماعيني  املسريين 

املؤسسة بواسطة العالقة األسرية، حيث أن نزاعات املصاحل ميكن أن تكون غري مباشرة مما ميثل صعوبة أخرى يف معاجلة هذه الصراعات. 

يقرتح القانون جمموعة متنوعة من احللول قصد املعاجلة : الوقاية من خالل معلومة العقوبة اجلنائية، االمتناع عن التصويت واملمنوعات 
والتناقضات من كل نوع. 

يف قانون املؤسسات، ال توجد حالة تناقضية ليس هلا حل، بل املشكلة تكمن يف مدة حلها وأثر ذلك على املؤسسة اليت جيب أن تستمر يف 
العمل، وخطر رؤية املؤسسة مشلولة. 

قائم بني  نزاع  ناتج عن  األصل  أين  الفردية،  املؤسسات  أو  األموال  رؤوس  املؤسسات ذات  الداخلية تظهر يف  التسيري  إن معظم حوادث 
املساهمني، خاصة إذا كانوا من عائلة واحدة. 

يكفي، فقط، مراقبة العداء القائم بني جمموعتني تشالن خبالفهما إختاذ أي قرار.
 

وهذا حال مثال املساهم الذي ميلك أقلية يف إيقاف غضون إحدى جلسات اجلمعية العامة االستثنائية رفض كل تعديل قانوني للسماح يف 
اعادة تشكيل جملس االدارة، وكذلك حالة املسريين الذين يرفضون توزيع األرباح لسنوات عديدة. 

ومن ثمّ، فإن املؤسسة رهينة أي مساهم يرغب يف تفضيل مصاحله الشخصية على حساب مصاحل اجملموعة. 

ومن ثم، تظهر ضرورة وضع إطار لتحديد الوقاية القانونية من املنازعات يف املؤسسات وكذا حلوهلا. 

 1

* املادة 715 مكرر 42 ق.ت.ج يبني ان » االسهم العادية )....( تعطي احلق يف حتصيل االرباح عندما تقرر اجلمعية العامة توزيع مجيع او طرف من االرباح الصافية احملققة.
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احللول اليت حتكم تسوية النزاعات يف املؤسسة 

بطريقة  املؤسسة،  يف  القائم  النزاع  بإدراك  تسمح  اليت  احلالة  إن 
يف  قرار  أي  يعرقلون  الذين  باملساهمني  اخلاصة  هي  أفضل، 
اجلمعيات، ألن عمل املؤسسات خيضع لقاعدة األغلبية يف اهليئات 
التداول، حيث حيظى  كل شريك حبقوق فردية  التسيريية وهيئات 

إجتماعية* ومالية** والسياسية بسبب حيازة أسهم. 

مصادر  يولد  أن  شأنه  من  احلقوق  هلذه  اجملحف  االستخدام  إن 
الصراع الذي يصبح من املتوقع وقوعه يف حالة عدم وجود التدابري 

املناسبة لتفاديه. 

إن عرض بعض هذه احلالت التطبيقة والقانونية ليس من شأنه أن 
يولد حالة من الصراعات ليس هلا حل إال حتت طائل احلل القانوني، 
خالل  من  حللها  السبل  أفضل  من  يبقى  القاضي  أن  من  بالرغم 
بتعسف    النطق  أو  مؤقت***  إداري  تعيني  مثل  التدابري،  بعض 

األغلبية**** أو األقلية*****. 

كما ميكنه أيضا، وبطريقة استثنائية، وجذرية، أن ينطق حبل الشركة 
معتمدا على أسباب مؤسسة ومربرة. 

إن إستيعاب وقبول احلكم الراشد يرشح لتقنيات حلول للنزاع بطرق 
أخرى غري القضاء كالوساطة والتحكيم.

هذه التقنيات تهدف اىل إحالة النزاع على شخص من خارج الشركة 
تنشأ  اليت  للمنازعات  اعطاء صدى قضائي  الشركات( من دون  )أو 

بني الشركاء. 

سرعة احلل )بالقانون أو باالنصاف( مطلوبة أيضا. 

* تساعد احلقوق االجتماعية يف السماح للمساهم بالتمتع بالعديد من احلقوق ندكر منها انتماؤه اىل الشركة، تعيينه بالقرارات اجلماعية، املشاركة يف مجيع اجلمعيات  
العامة، دون االخد بعني االعتبار بعدد االسهم احملازة، و كدا املشاركة يف اختاد القرارات اجلماعية كما هي منصوصة بالقانون املشرتك، وختتفي هده احلقوق بطبيعة 

احلال عند انتهاءها.
** حيوي هدا النمط من احلقوق املالية حقوقا خمتلفة للمساهم مثل احلصول على ارباح )القرار باالمجاع(، تداول االسهم، وكدا اكتتاب راس املال، نستطيع ان نضيف ايضا 

احلق يف سداد القيمة االمسية لالسهم واالرباح املتعلقة بالسيولة، وكدا حق املخاصمة امام القضاة. 
*** انه معيار استثنائي، حيث ال يكون االحاح على القرار نافدا اال باحالته اىل القاضي االستعجالي، ولكن ال يستطيع هدا االخري التدخل يف الشركة، وامنا ميثل هو جمرد 

تقنية الظهار احلق يف تعيني اداري او وال مؤقت، و حيدد مهامه. 
**** ميكن مصادفة تعسف االغلبية  يف جملس االدارة او يف اجلمعية العامة.

وهي احلالة اليت تكون فيها مصلحة الشركة معرضة للخطر، كون الشخص او االشخاص يبحثون  فقط عن مصاحلهم الشخصية عند اختاد القرار. 
***** يف حالة تعسف االقلية، فان املشكل معكوس، حيث يتمثل هنا عموما يف فعل سليب، يقوم به املساهمون االقليون و يعرقلون بدلك اجناز عملية مهمة ملصلحة 

الشركة.( 
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امللحقات

حل النزاعات يف املؤسسات 
يتم  تصور حل النزاعات بصورة قبلية وميكن جيذ صداه )أي احلل( 
الوسائل  يف  جناعتها  أثبتت  واليت  املكرسة  االتفاقية  الوسائل  يف 

اجلديدة اليت ال تتطلب  إال التحسني.

الوسائل املتواجدة : من بينها ميكن ذكر ميثاق املساهمني والذي 
وجد أساسا ليبحث إستباقا التكيفات مع احلاالت الغري حمتملة وضبط 

مراقبة سري األعمال وتشكيلة مؤسستهم. 

على  النتائج  على اخلصوص، من حتقيق  املساهمني،  ميثاق  ميكن 
النحو احملدد مثل وضع اتفاقيات التصويت ونقل األسهم. 

إتفاقيات االنتخاب : هلا بعد نوعا ما واسع حسب اهلدف املنشود. 
ميكن أن يتزامن هذا اهلدف مع التزام الدقيق للتشاور قبل االنتخاب 
يف أحدى اجلمعيات العامة، اىل غاية واجبات واسعة النطاق مثل 
واجب االكتتاب لزيادة رأس املال* أو اللجوء اىل اآلليات اليت تعنّي 
النسيب  التمثيل  كبنود  املؤسسة  عمل  مبادئ  حتول  أو  وتهّيأ 
لالداريني أو تلك اليت تعطي وسيلة تصبح من خالهلا فصل االداريني  

أكثر سهولة ألنها منصوصة يف إتفاق.

بعض  بني  إليه  التوصل  مت  الذي  اإلتفاق  أن  تعترب  تقليدية  فكرة 
األفراد  اليفيد واليضر غريهم.

بعبارة أخرى، فإن اخلارجني عن اإلتفاقية الينبغي للمؤسسة أن ترى 
فيهم سبب يؤثر يف تسيريها أحد املساهمني بسبب إخرتق واجب 

التصويت لصاحل االتفاقية.                       

منصوص  كان  سواء  مشروعة  فهي   : بالتنازل  املقيدة  االتفاقات 
أي  يف  أو  الرمسية  العقود  أويف  األساسي  القانون  يف  عليها 

اتفاقية أخرى. 

وبالتالي، ميكن أن ينطق القاضي بعقوبة إذا ما كان أحد بندها 
خمالف للقانون.

فرتة  خالل  أو  الشركة  تأسيس  حني  إما  البنود  هذه  إعداد  يتم 
تواجدها.

 
وساهم يف احلماية من اخلطر. 

يف  ترتيبه  ميكن  والذي  البنود  من  كامل  منوذج  اجياد  ميكننا 
فصلني كمايلي : فصل يتضمن البنود الغري قابلية للتصرف )أو بنود 
جامدة(، كاالعتماد وحق الشفعة، وفصل أخر يتضمن البنود الناجتة 
عن املمارسة كبنود األحكام املشرتكة وبنود منع احليازة أو، بصورة 

أكثر، بنود اختيار شكل األسهم. 

يف  مباشرة  بصورة  ال  أم  عليها  سينص  اليت  البنود  هذه  جمموع 
القانون األساسي للمؤسسة عليها أن حترتم املصلحة االجتماعية. 

 2

* تنظم الزيادة يف راس املال باملواد 687 اىل 713 من ق..ت.ج بالنسبة للشركات دات االسهم , و باملواد 822 اىل 827 بالنسبة للشركات احملاصة و باملواد 822 اىل 826 
بالنسبة جملموعات الشركات.
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* ميكن مصادفة تعسف االغلبية  يف جملس االدارة او يف اجلمعية العامة.
وهي احلالة اليت تكون فيها مصلحة الشركة معرضة للخطر، كون الشخص او االشخاص يبحثون  فقط عن مصاحلهم الشخصية عند اختاد القرار.

** ادا كان استبعاد احد املساهمني يتم من طرف العازمني على البقاء بالشركة، فان اجراء االنسحاب يتم من قبل املساهم املنسحب. يف هده احلالة، املساهم الطالب ال 
يلتمس احملاكم السبعاد الغري من الشركة، من اجل قضية عادلة و لكن النسحابه الشخصي. بعد دراسة الطلب، ادا كان قائما، حتكم احملكمة على املساهم او املساهمني 

بتاسيس اكتساب حصص املدعي.

*** ان االطراف احرار يف تنظيم اجراءات املصاحلة اليت يعتزمون تنفيدها. ومن املوصى به بالتظاهر بشبه حمضر اين يبني االطراف مطالبهم، وشكواهم ودعم صحة 
ادعائهم...

نزاعات  وجود  حالة  املؤسسة، ويف  : خشية حل  اجلديدة  الوسائل 
بني املساهمني، وإلعتبار أن ميثاق املساهمني ال يؤدي دوره الفعال 
املساهم  بإبعاد  تسمح  أن  شأنها  من  وسائل  حتضري  جيب  دائما، 

املتمرد عن املصلحة املشرتكة.

نذكر  التشريعات  من  املستوحاة  اجلدرية  االجراءات  وبعنوان 
نذكر  املفاوضات  اطار  ويف  لألسهم**  القهري  الشراء   الطرد* 

والوساطة. املصاحلة*** 

.
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امللحقات

خمطط االستخالف 
عرض املشكل 

عن طريق الزواج، يتحد الزوجان على السراء والضراء وهكذا احلال 
بالنسبة لتجمع الشركاء، داخل الشركة.

ومبعزل عن جانب النزاع داخل املؤسسة، والذي عرضناه سابقا، فإن  
مسألة  أصبحت  املؤسسة  املفتاح يف  العناصر  إستخالف  أن  املالحظ 
حامسة عند وقوعها ولذا أصبح من اجملدي معرفة سبل إستباقها 
بعرض بعض أشكال دميومة التطبيقات، قصد تتبعها أو االستلهام 

منها.    

طرق االنتقال 
نذكر مثالني : الوصاية واالسناد التفضيلي الوّدي أو القضائي. 

الوصاية : حالة أين املالك املؤسسة جتارية أو حرفية  أو خدمات اليت 
يتنازل عنها عند خروجه على التقاعد ميكن أن يلتزم بأن يورث خليفته 
بتجربته فيما خيص التسري االقتصادي واملالي واالجتماعي للمؤسسة 

املتنازل عنها وميكن أن يتقاضى مرتب خالل مدة العقد.

االسناد التفاضلي الوّدي أو القضائي : ألنه ال ميكن وضع  املؤسسة 
بني أيدى أي شخص )منافس أو شخص بدون خربة( ومن اجملدي 
يتم وضع ضمن القوانني األساسية للإلسناد التفضيلي لبعض الورثة،  

حيث ميكن ظهور احلاجة للجوء إىل العدالة. 

 1

معاجلة املنازعات 
إن مفهوم ميثاق احلكم الراشد يرشحنا لالبتكار وتكيف املصطلحات 
اليت أثبتت فعاليتها، وباملقابل، نطرح اإلجراءات التنبئية املستلهمة 

من قانون االجراءات املدنية. 

اهلدف من ذلك هو عدم رؤية املؤسسة مهددة بالقفل لوفاة أحد 
الشركاء، فال ننسى أنه، وفقا لشكل الشركة )مثال شركة التضامن(، 

فإنها تنتهي بوفاة أحد الشركاء مبوجب املادة 562 من ق.ت.ج.

وكذا  املستقبلية،  اخلالفة  فكرة  املواثيق  تغافلت  إذا  ما  حالة  يف 
القانون املكرسة،  فإنه من الضروري استباق مسألة االنتقال بوسائل 

أخرى.

وباملقابل فإن اشكالية اخلالفة تستلزم إدراج النقاط املفتاح التالية: 
الديون املخلفة  والتاريخ املخلف ومن ثم، قبول اخلالفة وأثر  العقود 
األمالك  تقسيم  حول  عامة،  وبصفة  املتويف،  طرف  من  املربمة 

الشائعة.

بقبول  املفهوم  هذا  يتعلق   : املخلفة  )الديون(  اخلصوم 
بال قيد وال  يوافق  الذي  الوارث(   ( اخلليفة  أن  اخلالفة، حيث 

شرط على اخلالفة يلتزم بالديون ووالتكاليف املتعلقة بها.

األصول  يتمثل  املوافقة  هذه  عن  بديل  له  مينح  وبالتالي، 
القانون  يف  املنصوصة  الشروط  متابعة  بتحفظ  الصافية 

)كالتسجيل والتصريح وقواعد االشهار(. 

 3

 2
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هذه  تسري  احلل،  بهذا  الوارث  سيتمتع  الذي  احلني  ومنذ 
القوانني على مجيع الورثة إىل غاية يوم القسمة، حتى ولو كان 

وافق واحد أو عدذ منهم بال قيد وال شرط على  اخلالفة. 

ويف هذه احلالة، ميكن  للدائنني اثارة فكرة التقسيم بعد أن 
يصرحوا بديونهم وبرهنوا عن صعوبة يف تسديد حصصهم 

املوجبة على الورثة موافقني مقابل األصول الصافية.

آثار العقود املربمة من طرف الشخص املتويف : يصبح اخللفاء 
الذين قبلوا اخلالفة دون قيد أو شرط أطرافا يف العقود، يف 

نقس وضعية الشخص املتويف ويف نفس شروطه. 

أن  لورثته  ميكن  فال  املتويف  شخصية  بإعتبار  العقد  أبرم  إذا 
يطالبوا به ولكن بإمكانهم املطالبة حبقوقهم يف حالة ما إذا 
كان املتويف قد قدم شكوى للعدالة من أجل احلصول على 

حقوقه حول هذا العقد قبل وفاته فبإمكانهم املواصلة. 

أو  الشيوع  على  مالك  لكل  أن  مبا   : الشائعة  األمالك  تقسيم 
خلفائه احلق يف طلب تقسيم األموال املشاعة، فمن اجملدي 
حتضري إتفاقية حول األمالك الشائعة ألنه يف حالة ما إذا كان 
طلب  التقسيم غري مقبول لوجود اتفاقية الشيوع بني املالكني 

مل تستويف آجال إنتهائها.

إن تقديم بعض من هذه األدوات، سوءا منها املستلهمة من 
القانون أو من التفكري السليم، من شأنها أن تساهم إستباق 
الدوام و  مشاكل املستقبلية اليت تنجر عن  اخلالفة و توفيق 

عامل األعمال. 
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امللحقات

املساهم أو الشريك 

ويساهم يف  أسهما  الذي حيوز  أو شخص معنوي  شخص طبيعي 
رأس مال الشركة مبقابل حصته ويتلقى حقوقا اجتماعية ذات طابع 

عقاري ومالي وسياسي. 

عقد  يف  بالشركة  املساهم  جتمع  اليت  القانونية  الرابطة  حتدد 
حصص.

تعطيه  واليت  للمؤسسة  بالتمويالت  يأتي  أن  املساهم  واجب  من 
باملقابل نسبيا حقوقا اجتماعية. 

إذن فاألمر يتعلق بعقد ذو طابع مكّلف و حمول للحقوق.

يف  سندات  منح  بواسطة  اإلجتماعية   احلقوق  بهذه  اإلعرتاف  يتم 
وحقوق  نقدية  حقوق   : هما  شكلني  األسهم  وتأخذ  املال،  رأس 

سياسية )مبعنى سياسة املؤسسة(. 

مبوجب هذه احلقوق االجتماعية، فإن للمساهم احلق يف احلصول 
العامة  اجلمعية  انتخاب  يف  واملشاركة  األرباح  من  حصة  على 
هلا  ليس  اليت  لألسهم  االستثنائية  احلالة  يف  عدا  )ما  للمساهمني 
احلق يف االنتخاب( و يف حالة تصفية الشركة ، احلصول على الربح 

االضايف بعد التصفية. 

ميكن أن منيز بني : 

•  املساهمني الداخليني الذين جندهم خاصة يف املؤسسات العائلية 
والذين جيمعون بني وظائف أخرى يؤدونها يف املؤسسة دون 

وظيفة املساهمة، 

املساهمني اخلارجيني الذين ال يعملون باملؤسسة )و هي احلالة    •
األكثر شيوعا(. 

احلقوق السياسية للمساهمني 

متارس احلقوق السياسية )سياسة املؤسسة( يف اطار عمل املؤسسة. 
ميلك الشركاء احلق يف التدخل يف الشؤون االجتماعية. 

من  االقصاء  عدم  حق   : يف  للمساهم  السياسية  احلقوق  تتمثل 
الشركة وحق االنتخاب وحق احلصول على املعلومة. 

جيب أن تسمح املعلومة للمساهمني مبمارسة حق االنتخاب وهم على 
دراية. 

احلقوق املالية للمساهمني 

أو  ال(  أم  موزعة  أكانت  )سواء  احملققة  األرباح  يف  حق  للمساهم 
األرباح  جمموع  ضمن   موضوعة  وكذا  االحتياط  يف  موضوعة 

املستقبلية اليت ميكن للشركة أن حتققها. 
يكون هذا الدين إما : 

•   مرتبط )حيث يفضل الدائنونا الجتماعيون دائما عن الشركاء من 
أجل احلصول على دفع من األصول املتبقية(.

•  حمتمل )يفرتض التحقيق الفعلي للربح من قبل الشركة  وتشرتط 
قرار توزيعه حسب األغلبية ومنذ اختاذ هذا القرار حيوز كل شريك 
وقع  قرار  حالة  يف  املعنوي،  الشخص  خبالف  فعلي  دين  على 
ربح، يف حالة احتياط يرفع دين الشريك اىل الربح االضايف بعد 

التصفية(. 

احلقوق الوراثية للمساهمني 

إن احلقوق الوراثية هي جمموعة األصول اليت متلكها املؤسسة أو 
الشخص. 

نتحدث يف هذه احلالة، عن االرث اخلام. 

يتلقى كل شريك بدال وفقا ألسهمه وميثل حقه يف االرث االجتماعي 
أو  األفراد  لشركة  بالنسبة  املصلحة«  »حصص  شكل  وتأخذ  للشركة 
»حصص اجتماعية« بالنسبة للشركات األخرى إال  شركة ذات أسهم.

 
هذه احلقوق االجتماعية هي :

أ- احلقوق العقارية : حق ملكية العناصر املساهم بها يف الشركة 
من طرف الشخص املعنوي املستفيد من احلصة. 

ويف حالة الشركات ذات األسهم أين يلح الشركاء حيت يبقوا مالكني 
لألموال املشرتكة حتى ولو متت ممارسة حق امللكية مجاعيا من طرف 

جمموع املشاركني.
 

ب- احلقوق املنقولة : متثل احلقوق االجتماعية  احلقوق املنقولة 
طبقا للقانون )املادة 529 من القانون املدني(. 

هذه احلقوق االجتماعية يف املبدأ غري قابلة للتنازل يف املؤسسات 
ذات األشخاص  إال مبوافقة الشركاء اآلخرين. 

غري  جدد  أشخاص  ادخال  رفض  بسبب  هذا  التنازل  عدم  يفسر 
رغبة  عند  املؤسسة  لدخول  األصلي  العقد  يف  عليهم  منصوص 

خروج أحد الشركاء منها واستبداله دون تسريح من األخرين.

96



يوجد مبدأ التنازل يف املؤسسة ذات املسؤولية احملدودة واملؤسسة 
ذات أسهم. 

فيما خيص األسهم، فيجب استعمال عبارة »قابلية التفاوض«  أين 
احرتام  حتى  دون  للغري  حافظته  على  يتنازل  أن  للمساهم  ميكن 
الرمسي،  )الشكل  املدني  القانون  يف  عليها  املنصوص  اإلجراءات 

إخطار شركاء(. 

األرباح

األرباح ملكافأة حاملي رؤوس األموال )املساهمني( و هي  تستعمل 
توزع عموما من نتائج الربح الصايف للسنة املالية املختتمة. وميكن أن 

تقتطع أيضا  على األرباح املؤجلة أو االحتياطية. 

الربح اخلام : الربح اإلمجالي أو اخلام يساوي جمموع الربح املوضوع 
للتوزيع من قبل املؤسسة والعبء اجلبائي )الديون الضريبة( الذي 

يستفيد منه املساهم.

تستعمل هذه التسمية عند وجود أعباء ضريبة اليت تقود اىل التميز 
بني ربح صايف وربح خام أو اإلمجالي.

 
الربح من األسهم : ميكن للشركات أن متنح املساهمني حق  تلقي 
األرباح نقديا أو  على شكل أسهم بالشركة.  يتخذ هذا القرار من قبل 
اجلمعية العامة العادية لالعتماد على حسابات السنة املالية وبالتالي  

جيب أن ينص  على هذه اإلمكانية ضمن القانون األساسي. 

األرباح، يف شكل أسهم، تسمح للمؤسسة أن تباشر اجراءات التوزيع 
تراجع  أن شعبية ذلك يف  غري  املقابلة.  األموال  على  احملافظة  مع 
ملموس بالنسبة للمؤسسات املدرجة يف البورصة  ألن املساهم حيتاج 
لبيع أسهمه املستلمة حيث حيصل عليها وهذا ما يؤثر  اىل سيولة 

سلبا على أسعار البورصة. 

النتيجة

قيمة  من  تغري  اليت  واألعباء  املنتوجات  مبلغ  »بالنتيجة«  نقصد 
املمتلكات خالل فرتة ما. 

حيث تكون هده النتيجة اجيابية ، إذا كان هناك ثراء، وتكون سلبية 
يف حالة اخلسارة. 

احتساب  قبل  املؤسسة  نتيجة  هي   : الضرائب  خصم  قبل  النتيجة 
الضريبة عليها. 

هذه النتيجة متثل مبلغ نتيجة االستغالل للنتيجة املالية العناصر الغري 
عادية واالستثنائية الغري حمتسبة يف نتيجة االستغالل أو يف النتيجة 

املالية.

نتيجة االستغالل : نتيجة االستغالل )أو النتيجة العملية( هي  نتيجة 
سريورة االستغالل واالستثمار خالل السنة املالية. ترتجم هذه النتيجة 

تراكم الثروة املتولدة من النشاط الصناعي والتجاري للمؤسسة.

على نقيض  الفائض اإلمجالي اخلام الذي يركز على دورة االستغالل 
ونتائج االستغالل بعني االعتبار وكذا سياق االستثمار بواسطة األعباء 
احملسوبة )ختصيص االستهالك و االحتياط(. هذه النتيجة تقسم بني 

األعباء املالية والضرائب واألرباح والنتيجة حتت االحتياط. 

هذا املفهوم لنتيجة اإلستغالل هو جد متداول ال سيما يف حساب 
املردودية االقتصادي ألنه ال يتأثر باهليكل املالي للمؤسسة. 

هو  لالستغالل  االمجالي  اخلام  الفائض   : لإلستغالل  اخلام  النتيجة 
الرصيد بني منتوجات االستغالل وأعباء االستغالل اليت مت استهالكها 
االستغالل  دورة  نتائج  إذن  وميثل  املنتجات.  هذه  على  للحصول 
وخيتلف عن نتيجة االستغالل إذ أنه اليؤخذ بعني االعتبار ختصيصات 

االهتالك والتوينات من أجل التخفيض من قيمة االصول. 

قريب جدا من فائض خزينة االستغالل ميثل الفائض  اخلام مفتاح 
متغري لتحليل حساب النتيجة. 

النتيجة الصافية : ترتجم النتيجةالصافية ربح أو خسارة املؤسسة خالل 
السنة املالية املعينة. لذلك فهي تنطلق من مصطلح األمالك و ليس 
اليت  نتيجة االستغالل  املتبقية من  األمر باحلصة  يتعلق  من اخلزينة. 
ترجع اىل املساهمني بعدما يتقاضي الدائنون والدولة حقوقهم. 

هذه النتيجة الصافية ميكن توزعها على شكل حصص أو أن توضع 
كإحتياط )وبذلك يتم رفع مبلغ  رأمسال اخلاص للمؤسسة(. 

املالية  واألعباء  االستغالل  نتيجة  بني  الرصيد  هي   : اجلارية  النتيجة 
الصافية  للمنتجات املالية. ميكن حسابها قبل أو بعد الضرائب. 

)املقاضات  اإلستثنائية  الطبيعة  العناصر  جتمع   : االستثنائية  النتيجة 
حتديدا  أكثر  وبشكل  ماضية(  أحداث  عن  النامجة  واآلثار  واحلريق 

القيم املضافة أو القيم الناقصة الناجتة عن التنازل عن األصول. 

النتيجة املالية : ترتجم أثر طريقة التمويل على مستوى حساب النتائج. 
يف السياق املالي، ال حنتفظ إال باملنتوجات واألعباء املرتبطة  مباشرة 
تصنيف  إعادة  خالل  من  املؤسسة  تستثمره  وما  االستدانة  بنشاط 
حاالت  أغلب  يف  نتحدث  املستثناة.  أو  املستغلة  األخرى  العناصر 
الصافية  املالية  األعباء  عن  مالي  طابع  هلا  ليس  اليت  املؤسسات 

للمنتوجات.
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امللحقات

النتيجة املوضوعة يف اإلحتياطات : تشمل الفرق بني النتيجة الصافية 
وحصص األرباح املدفوعة للمساهمني. انها اجلزء من النتيجة الذي  

يعاد استثمارها يف املؤسسة. 

الفوائد 

املنتوجات  نتيجة  حيث  النتيجة،  تعريف  إىل  الفائدة  تعريف  يعود 
واألعباء تغري من األمالك خالل فرتة معينة. تكون الفائدة اجيابية إذا 

كان  هناك ثراء، وتكون سلبية يف حالة اخلسارة. 

الفائدة الصافية حصة اجملمع : هي الفائدة الصافية املثبتة للمجمع 
)أي  األقلية  للمساهمني  املدفوعة  األرباح  من  استقطاع حصة  بعد 
املساهمني يف فروع اجملمع  املوطدين بإندماج شامل ولكن ليسوا 

احلائزين على  100 ٪ من اجملمع(. 

سهم  على  حائز  ملساهم  النظري  الثراء  ترتجم   : باألسهم  الفائدة 
اليت  الثروة  حصة  إذن  الصافية هي  الفائدة  املالية.  السنة  غضون 
أنشأتها املؤسسة خالل نفس السنة واليت تعود للمساهمني. حتسب 
الفائدة باألسهم بدقة حيث عادة ما يصحح احمللل النتيجة الصافة 

اليت نشرت من قبل اجملموعة فيما خيص العمليات االستثنائية. 

يف الكثري من االحيان تعترب الفائدة ذات األسهم كمعيار مالي أكثر 
أهمية على الرغم من أنه ميكن التصرف فيه ببعض اخليارات املتعددة 
مثل اللجوء لإلستدانة واإلندماج  واالكتساب. إن التغيري يف الفائدة 

ذات االسهم ال يكون دائما مرادفا خللق أو تدمري القيمة.
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