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 إهداء
 إلى من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات إلى أغلى  ...

ا إنسان في       ...ذا الوجود أمي الحبيبة أطال اه في عمر

 إلى من سعى وشقى أنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل بشيء من أجل ... 

 دفعي في طريق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم النجاح بحكمة وصبر    

 ...إلى والدي العزيز أدامه اه لي   

 من يعجز اللسان عن التعبير لصفاتها وتظهر اابتسامة لمجرد لقائها إلى ... 

 ...إكرامالغالية  أختي    

م ...         ...فواديإلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكرا

 .» ضياء الدينو مَودة « أختي صبرينة وأبنائها  »ميلود ودعاء«ليلى وأبنائها  أختي

 »محمد زيادو  قمان عبد الحكيم، سندس نور الهدىل«أخي منصف وأبناء        

 .»تبورة رنيم الماك و روان براءة الرحمن«أخي وليد و بناته        

 ..."حريز رزيقةقلبي "إلى من احتلت مكانة اأخت في ...           

 ...ديقاتي "مغربي نجيبة"كر أعز صوا أنسى بالذ ...            

ذا نفعا يستفيد منه جميع الطلبة. اه تعالىوفي اأخير أرجوا من   أن يجعل عملي 

                      د    نا

  



 
 

 شكر وعرفان
 

       ه الذي وفقنا لهذا العمل المتواضع ولم نكن لنصل إليه لوا فضل اه  الحمد
 :علينا أما بعد

 

ذ اللحظة                                          أتقدم بالشكر الجزيل إلى من بذل كل جهد وعطاء لكي أصل إلى 
وأسأل اه له التوفيق في مشوار  "قريشي  محمد" الدكتور  اأستاذ المشرف

 المهني.

  

م في إبداء النصح على إنجاز  إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد وسا
 . ذا العمل

 

 جميعاشكرا لكم ف
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 صدق اه العظيم

 وقال تعالى:
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ونَ  ِبر  َّ الّص صص: سورة [      إِ  ] 80ال

 صدق اه العظيم   

 

 من خرج في طلب العلم كان في سبيل اه حتى يرجع    

 روا الترميذي                                                            

 

 اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيب وعما متقبا  
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 الـــمــقـــدمــــــة
 

ة عن الفساد وسوء اإدارة وعدم القدرة على  سامت اأزمات العامية ال حدثت ي العديد من دول العام النا
وأصبحت  ،الكرى وحقيقها خسائر مليارات الدواراتالعامية الشركات ى تفاقم أزمات إجذب رؤوس اأموال الكافية 

كما أن الشفافية والوضوح   ،وااقتصاد العامي بشكل عام امؤسساتتكلفة الفساد اما واإداري وسوء اإدارة عبئا على 
اذ القرار ااستثماري الصحيح شركاتللوالدقة ي القوائم امالية  عل امستثمرين غر قادرين على ا             ،وامشروعات 

ياكل ممارسة حوكمة الشركات وال تستخدم ها  ال امؤسساتوبالتا أصبح لزاما على امستثمرين البحث عن 
امن الداخل واإشراف عليها وعلى مدى اإفصاح والشفافية  ؤسسةإدارة ام  .ي امعلومات ال تنشر

ى التفكر ي كيفية ماية امستثمرين من أخطاء إيارات امالية ي العديد من البلدان حديثا هأدت اا وبالتا 
تمام بالدور الذي يلعبه مفهوم حوكمة الشركات ي التأكيد على االتزام  الشركات،الس إدارة  وقد أسفر ذلك عن اا

ا ي جذب ااستثمارات وتدعيم اقتصادياتبالسياسات واإج من خال وضع أسس  ،الدول راءات الرقابية وعلى دور
لس اإدارة وامدرين وامستثمرين وأصحاب امصاح بالشكل الذي يؤدي اى وجود شفافية ي التعامل  معينة للعاقة بن 

ذ اأطراف والذي يؤدي  ذ ااإبن  وأصبح من الواضح ماما أن ، امالية ي امستقبل ياراتهى منع حدوث مثل 
دد بدرجة مصر   واقتصاديات الدول ي عصر العومة.الشركات تطبيق مفهوم حوكمة الشركات 

 وقد جاءت منهجية حثنا مقسمة إى ثاثة فصول:     

  .الفصل اأول بعنوان: منهجية البحث والدراسات السابقة  -

 وقد تضمن مبحثن أساسين:  -تأطر نظري –حوكمة الشركات الفصل الثاي بعنوان:  -

داف، اأمية واأطراف  ية حوكمة الشركات من خال توضيح النشأة، امفهوم، اأ حيث تناول امبحث اأول: ما
 امعنية بتطبيق حوكمة الشركات.

ا      دداها، ركائز  .الشركات ومزايا حوكمةأما امبحث الثاي فقد تضمن: مبادئ حوكمة الشركات، 

الفصل الثالث: والذي يشرح الدراسة اميدانية ال م القيام ها ي مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة لتحديد مدى  -
ذا من خال أربعة مباحث أساسية: ل الدراسة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات و  التزام امؤسسة 

ية عن امؤسسة و  بإعطاءجاء امبحث اأول كتقدم مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة حيث قمنا  عن نشاطها حة تار
يكلها.  و

 ة.سأما امبحث الثاي فقد تطرقنا فيه إى خصائص مبحوثي الدرا

اور ااستبانة وتضمن   .امبحث الثالث حليل 

 ات.الفرضي اختبارإى  الرابع بحثاموتطرقنا ي 
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 تمهيد:

اإداري واما فهي بطبيعتها تستهدف حقيق  من أبرز عناصر مكافحة الفساد الشركات كمةصبحت حو لقد أ   
أحكام القانون وضرورته، وكذا ب االتزام، وتقوم على قواعد وأسس تؤكد أمية دارةالشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة اإ

اضمان الرقابة على اأداء اما من خال ت كمة وتنفيذ ياكل إدارية  اذ  ،صميم  ما يساعد ي حديد كيفية ا
لس اإدارة وامسامن واإدارة وأصحاب امصاح.   القرارات وتوزيع السلطات بن 

وكمة تضمن توفر مبادئ امساواة والتكافؤ ووضع سياسات فعالة    للحد من الفساد، كما تعد وسيلة لرفع فا
 ة وقدرها على القضاء على بعض امشكات.  الكفاءة امهني

ا ي ارتقاء امؤسسات ااقتصادية.  وبناءا على ما سبق تظهر لنا أمية حوكمة الشركات ودور

ذا الفصل إيضاح إشكالية البحث، وذلك اعتمادا على العديد من الدراسات السابقة، وسوف يتم   وسنحاول ي 
ذا من خال مبحثن أساسين ما:  كل 

I-1.  منهجية البحث 

I-2.  الدراسات السابقة 
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I-1.  منهجية البحث 

I-1-1. إشكالية البحث  

ا امصدر اأساسي لنجاح أي  تمام الباحثن والعلماء ي اآونة اأخرة موضوع حوكمة الشركات باعتبار تزايد ا
ديث الذي اشتد فيه امنافسة بن امؤسسات دوليا،  اصلة. ال تتطلب وذلك نتيجة التغرات امؤسسة ي العصر ا

داف امؤسسة وحسن جودة منتوجاها وخدماها من أجل  حوكمة شركات ذات معرفة ومهارات وخرات عالية لتحقيق أ
 إرضاء عمائها.

: ذا وال مكن صياغتها على النحو التا نا برزت إشكالية حثنا   ومن 

 ؟ وكمة الشركاتـح دئامبب سكرةب -فرع جنرال كابل –مؤسسة صناعة الكوابل التزام ما مدى 
ذ اإشكالية   الفرعية التالية: التساؤاتويندرج ضمن 

  ؟بسكرة لدى اموظفن اإدارين مؤسسة صناعة الكوابل ل تتوفر مقومات تطبيق قواعد حوكمة الشركات -

 ؟بسكرة  بلمؤسسة صناعة الكوا ل تتوفر اأسس وامبادئ الازمة لتطبيق قواعد حوكمة الشركات -

وكمة؟اموظفن اإدارين امام ما مدى  -   مفهوم ا

وكمة  - ي معوقات تطبيق ا  بسكرة ؟ مؤسسة صناعة الكوابلما 

I-1-2. مية البحث  أ

 تتجسد أمية البحث ما يأي:

وكمة ي  - ذ الدراسة ي إبراز الدور امهم لتشجيع تطبيق مبادئ ا م   .ةمؤسسة صناعة الكوابل بسكر ت سا

وكمة من خال التعرف على أبرز سلبيات عدم تطبيق ا - وكمة، وأبرز اجابيات تطبيقها ي توضيح أمية تطبيق ا
 مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة.

وكمة - م معوقات تطبيق ا  .مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة ي توضيح أ

وكمة و إ - م ي مساعدة امهتمن با ذا البحث قد تسا مؤسسة صناعة الكوابل أصحاب القرار ي ن نتائج 
 ما تقدمه هم من نتائج وتوصيات، وتضعهم أمام أبرز معوقات التطبيق. بسكرة
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I-1-3. :داف البحث  أ
داف اآتية:   ا إى حقيق اأ  يسعى البحث ا

وكمة ي -  .مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة التعرف على مدى إمكانية تطبيق ا
وكمة.التعرف على اا - و تطبيق ا  ا العام 
وكمة. -  التعرف على دوافع تطبيق ا
وكمة. -  التعرف على متطلبات تطبيق ا
وكمة. -  التعرف على معوقات تطبيق ا

I-1-4. التعريفات اإجرائية 

تنظيم موعة القواعد واإجراءات ال يتم موجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، عن طريق  ي وكمة الشركات:ح -1
لس اإدارة، واإدارة التنفيذية، وامسامن، وأصحاب امصاح اآخرين، وكذلك امسؤولية ااجتماعية  العاقات بن 

 ".والبيئية للشركة

: ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يشجع رفع مستوى الشفافية  ضمان وجود إطار فعال لحوكمة الشركات -2
تلف اجهات اإشرافية والتنظيمية  وكفاءة اأسواق، وأن يتوافق دد بوضوح توزيع امسؤوليات بن  مع أحكام القانون و

 والتنفيذية.

مينح -3 ماية للمسامن، وأن يسهل هم مارسة روفتضرورة : ماية حقوق المسا  إطار حوكمة الشركات ا
 .حقوقهم

مينا -4 ة الشركات معاملة متساوية لكافة امسامن، ما ي يضمن إطار حوكم جب أن :لمعاملة العادلة بين المسا
ذلك مسامي اأقلية وامسامن اأجانب، وينبغي أن تتاح الفرصة لكافة امسامن للحصول على تعويض فعال عند 

 انتهاك حقوقهم.

 ااعراف حقوق أصحاب امصاح )عمال، موظفن، موردين، مستثمرين، ضرورة :ر أصحاب المصالحود -5
ا القانون، أو تنشأ نتيجة اتفاقيات متبادلة، وأن يعمل على تشجيع التعاون  دد م(، وال  مقرضن، حكومات وغر
اح الشركة، وخلق الثروة وفرص عمل جديدة وضمان استمرار قوة  الفعال بن الشركات وأصحاب امصاح من أجل إ

 امركز اما للشركة. 
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ورة القيام وي الوقت امناسب، باإفصاح والشفافية عن كافة اموضوعات اهامة امتعلقة ضر : افصاح والشفافيةا - 6
، اأداء، الرقابة، حقوق املكية وحوكمة الشركات.  بامؤسسة ما ي ذلك الوضع اما

سة ينبغي أن يضمن إطار حوكمة الشركات التوجيه واإرشاد ااسراتيجي للمؤس :سؤوليات مجلس اادارةم -7
لس اإدارة عن مسؤولياته أمام امؤسسة وامسامن. اسبة   و

 .5-1-Iفرضيات البحث 

ذا البحث على الفرضية الرئيسية التالية:  يقوم 

 (.0.05)الدالة  تلتزم كثيرا بمبادئ حوكمة الشركات عند مستوى مؤسسة صناعة الكوابلن إ

ذ الفرضية عدة فرضيات فرعية  :ويندرج ضمن 

H11- مين حقوق حماية وفر "مقومات ت وكمة " يؤثر المسا مؤسسة تأثرا ذو دالة إحصائية ي مستوى تطبيق ا
 (.0.05)عند مستوى الدالة صناعة الكوابل بسكرة 

H12-  مينتوفر "مقومات  مستوى تأثرا ذو دالة إحصائية ييؤثر " المعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المسا
وكم  (.0.05) عند مستوى الدالةة مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة تطبيق ا

H13-  تأثرا ذو دالة إحصائية ي يؤثر " تُدعم دور أصحاب المصالح في ممارسة الرقابة على اإدارةتوفر "مقومات
وكمة   (.0.05) عند مستوى الدالةمؤسسة صناعة الكوابل بسكرة مستوى تطبيق ا

H14-  وكمة يؤثر " اح والشفافيةاإفصتوفر "مقومات مؤسسة صناعة تأثرا ذو دالة إحصائية ي مستوى تطبيق ا
 (.0.05) عند مستوى الدالةالكوابل بسكرة 

H15-  وكمة تأثرا ذو دالة إحصائية ي مستوى يؤثر " اادارة لسُتحدد مسؤوليات مجتوفر "مقومات تطبيق ا
 (.0.05) لدالةعند مستوى ا مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة
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I-1-6.  نموذج البحث 
  ي:آيستند البحث إى النموذج الفرضي ا

 النموذج المقترح للبحث: (I-1)الشكل 
 

  
 
 
 

 
 
 
 من إعداد الطالبة المصدر:  
 

I-1-7.  حدود البحث ومنهجه 

 .حدود البحث:1

 يتحدد البحث ما يلي: 

 بسكرة. -فرع جنرال كابل – الكوابلمؤسسة صناعة إطارات : م إجراء البحث على الحدود البشرية . أ

 بسكرة.  -فرع جنرال كابل – مؤسسة صناعة الكوابل: م إجراء البحث داخل حدود الحدود المكانية . ب
 (.2016-2015): م إجراء البحث خال الفصل الثاي من السنة اجامعية الحدود الزمانية. ج    

االحدود الموضوعية:  د.             معرفة مدى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات مؤسسة صناعة على  اقتصر البحث ا
 بسكرة. -فرع جنرال كابل – الكوابل

 
 
 

مين  حقوق حماية المسا  

مين مسؤوليات مجلس اإدارة  المعاملة العادلة بين المسا

 دور أصــــحـــاب الــمصـالـــح اإفــصــــاح والشـــفــــافــــيـــــة

ـادئ حـــوكــــمــة مــبـــ
 الــشـــركـــــات
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 منهج البحث:  .2

صول عليها للتعرف على آراء العاملن مؤسسة صناعة الكوابل  انطاقا من طبيعة الدراسة وامعلومات امراد ا
و مستوى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، ف رة كما بسكرة  قد استخدمنا امنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظا

رة ويوضح  توجد ي الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعر عنها تعبرا كيفيا وكميا، فالتعبر الكيفي يصف لنا الظا
رة أو حجمها ودرجات ارت ذ الظا ر خصائصها، أما التعبر الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار  باطها مع الظوا

ا وعاقاها امختلفة،  ر رة من أجل استقصاء مظا ذا امنهج عند مع امعلومات امتعلقة بالظا اأخرى. كما ا يكتفي 
 بل يتعدا إى التحليل والربط والتفسر للوصول إى استنتاجات يب عليها التصور امقرح.

الة ال ذي يسمح بإسقاط البحث العلمي على الواقع اميداي للوصول كما اعتمدنا أيضا على أسلوب دراسة ا
ل الدراسة. مدىإى تعميمات علمية قصد التعرف على   تطبيق مبادئ حوكمة الشركات لدى اموظفن ي امؤسسة 

I-1-8.    مصادر وأساليب جمع البيانات والمعلومات   

 وامعلومات.م ااعتماد على امصادر اأولية والثانوية ي مع البيانات 

 المصادر اأولية: .1

تمع البحث، م تفريغها وحليلها باستخدام  صول عليها من خال تصميم إستبانة وتوزيعها على عينة من  م ا
وذلك باستخدام ، SPSS. V17 (Statistical Package For Social Sciences)برنامج التحليل اإحصائي 

 دف الوصول إى داات ذات قيمة، ومؤشرات تدعم موضوع البحث.ااختبارات اإحصائية امناسبة ه

 :المصادر الثانوية.2

صول عليها من خال مراجعتنا للكتب والدوريات وامنشورات الورقية واإلكرونية والرسائل اجامعية وامقاات  م ا
 ي ميع مراحل البحث. امتعلقة باموضوع قيد البحث سواء بشكل مباشر أو غر مباشر وال تساعدنا

و التعرف على اأسس والطرق العلمية السليمة ي كتابة  ذا البحث  واهدف من اللجوء إى امصادر الثانوية ي 
. ا ال حثنا ا  الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر امستجدات ال حدثت وحدث ي 
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I-1-9.   أداة البحث 

السابقة، م تصميم استبانة خاصة من النوع امقفل كأداة جمع البيانات من عينة  العديد من الدراساتبعد استقراء 
 البحث، وتتكون ااستبانة من قسمن:

ل العلمي، سنوات  القسم اأول: ي: )اجنس، العمر، امؤ توي على البيانات الشخصية والوظيفية للمبحوثن و
رة(.  ا

توي على:القسم الثاني:  عبارة هدف إى التعرف على مستوى  (29)تضمن تحيث ، " مة الشركاتحوك أبعاد "و
ا بناءا على مراجعة  حوكمة الشركات وذلك من وجهة نظر أفراد عينة البحث، وقد م حديد مسة أبعاد م اختيار

م  ذا اموضوع ال ي عتقد أها تشمل أ ذ العبارات على امبادئ حوكمة الشركاتأدبيات  :، وقد وزعت   لشكل التا

 .(7-1): ومثله العبارات امرقمة من ماية حقوق امسامن -1

 .(13-8): ومثله العبارات امرقمة من امعاملة العادلة بن امسامن  -2

 .(18-14) : ومثله العبارات امرقمة مندور أصحاب امصاح  -3

 .(24-19): ومثله العبارات امرقمة من اافصاح والشفافية -4

 .(29-25)لس اإدارة: ومثله العبارات امرقمة من  مسؤوليات -5

ماسي الرتب  :  على النحو (Likert Scale)وقد م حديد أوزان عبارات ااستبانة وفقا مقياس ليكرت ا التا
ابة ثاث نقاط، واإج (ايد)أربع نقاط، واإجابة  (موافق)، وإعطاء اإجابة (موافق بشدة)إعطاء مس نقاط لإجابة 

أمام كل  )×(نقطة واحدة. وقد طلب من امبحوثن وضع إشارة  (غر موافق بشدة)نقطتن، واإجابة  (غر موافق)
 عبارة، وحت اإجابة ال يروها صحيحة.

I-1-10.  مجتمع وعينة البحث  
تمع البحث امستهدف من  م ميع إطارات ميتكون   (110)ؤسسة صناعة الكوابل بسكرة، والبالغ عدد

عليهم ميعا عر زيارات ستبانة اجتمع البحث، حيث م توزيع ا الحصر الشاملأسلوب  قد استخدمنال وعاملة، و عام
 استبانات نظرا لعدم حقيقها لشروط اإجابة الصحيحة. 05، وبعد فحصها م استبعاد استبانة 84، وأسرد منها ميدانية

ة للتحليل اا  استبانة.  79حصائي وبالتا كان عدد ااستبانة الصا
  



 منهجية البحث والدراسات السابقة                                                   الفـصـل اأول 

10 

 

I-1-11.   اأساليب اإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات 

 اأساليب اإحصائية التالية: ار صحة فرضياته، م استخدام بلإجابة على أسئلة البحث واخت  

تمع البحث وإظهار : (Descriptive Statistic Measures) مقاييس اإحصاء الوصفي .1 وذلك لوصف 
اد على النسب امئوية والتكرارات، واإجابة على أسئلة البحث وترتيب متغرات البحث حسب خصائصه بااعتم

رافات امعيارية. سابية واا  أميتها بااعتماد على امتوسطات ا
 وذلك لقياس ثبات أداة البحث. :(Cronbachs Coefficient Alpha) معامل الثبات ألفا كرونباخ. .2

 قياس صدق أداة البحث.: وذلك لمعامل صدق المحك .3

  وذلك اختبار وحليل فرضيات الدراسة. :(One-Sample T-test) للعينة الواحدة Tاختبار  .4

I-1-12.  صدق وثبات أداة البحث 

امتغرات ال صممت لقياسها،  بصدق اأداة قدرة ااستبانة على قياس يقصد: (Validity).صدق أداة البحث 1
 وللتحقق من صدق ااستبانة امستخدمة ي البحث نعتمد على ما يلي: 

ري:  .أ   صدق المحتوى أو الصدق الظا

يئة من احكمن        داف البحث م عرضها على  دم أ توى أداة البحث وللتأكد من أها  للتحقق من صدق 
ال ح ا الذين يعملون واأكادمين امختصن ي  ، وطلب إليهم دراسة اأداة، وإبداء رأيهم فيها  بسكرة امعةثنا ا

البحث من حيث عدد  من حيث مدى مناسبة العبارة للمحتوى، وطلب إليهم أيضا النظر ي مدى كفاية أداة 
ا، تقوم مستوى الصياغة اللغوية واإخراج، أو أية ما توا حظات أخرى يروها مناسبة فيما العبارات، موليتها، تنوع 

ذف وفق ما يرا احكم ازما.  يتعلق بالتعديل، التغير، أو ا

يئة التحكيم لتصبح      وم القيام بدراسة ماحظات احكمن واقراحاهم، وأجريت تعديات ي ضوء توصيات وآراء 
داف البحث، وعليه فإن  اأخذ ماحظات اح و مثابة أكثر فهما وحقيقا أ كمن وإجراء التعديات امطلوبة 

ة لقياس ما وضعت أجله. توى اأداة. وبذلك مكننا القول أن اأداة صا ري، وصدق   الصدق الظا
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م حساب معامل "صدق احك" من خال أخذ اجذر الربيعي معامل الثبات "ألفا كرونباخ"، صدق المحك:  .ب 
و موضح ي اجدول د  ،(I-1) رقم وذلك كما  و  (0.881)أن معامل الصدق الكلي أداة البحث بلغ إذ  و

ذا البحث،   معامل مرتفع داف  كما ناحظ أيضا أن ميع معامات الصدق حاور البحث ومناسب أغراض وأ
ي صادقة ذا البحث، وهذا مكننا القول أن ميع عبارات أداة البحث  داف  ا كبرة ومناسبة أ ما وضعت  وأبعاد

 لقياسه.

صول على نفس النتائج أو نتائج متقاربة لو كرر البحث ي (Reliability) .ثبات اأداة2 : ويقصد ها مدى ا
ذا البحث م قياس ثبات أداة البحث باستخدام معامل الثبات ألفا   ظروف متشاهة باستخدام اأداة نفسها. وي 

دد مستوى قبول أداة القياس مستوى (Cronbachs Coefficient Alpha)كرونباخ   فأكثر، 0.60، الذي 
 :حيث كانت النتائج كما يلي

رجات برنامج  لمصدر:ا    SPSS. V17من إعداد الطالبة بااعتماد على 
 

ذا اجدول يتضح أن معامل الثبات الك   و معامل ثبات مرتفع  (0.777)لي أداة البحث بلغ من خال  و
ا امختلفة مرتفعة أيضا ومناسبة  ومناسب أغراض البحث، كما تعتر ميع معامات الثبات متغرات البحث وأبعاد
ذا البحث، وهذا نكون قد تأكدنا من ثبات أداة البحث، ما جعلنا على ثقة تامة بصحتها وصاحيتها  أغراض 

 يل النتائج.لتحل
 

 معامل الصدق معامل الثبات "ألفا كرونباخ" عدد العبارات المحور

ات
كــــــــ

شـــــر
ة ال

ـمـــــ
وكـــ

حـــــ
 

مين  0.819 0.671 7 حماية حقوق المسا

مين  0.796 0.634 6 المعاملة العادلة بين المسا

 0.902 0.815 5 دور أصحاب المصالح

 0.880 0.775 6 اافصاح والشفافية

 0.863 0.745 5 مسؤوليات مجلس اإدارة

 0.881 0.777 29 ااستبانة ككل

 : نتائج معامل الثبات والصدق(I-1)الجدول    
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I-2.  الدراسات السابقة 

تمام الكثر من الباحثن وامفكرين، حيث ظهرت العديد من دراساهم من خال     حظي موضوع حوكمة الشركات با
، وامقاات والبحوث العلمية ال نشرت ي الدوريات احكمة وي بعض الكتب، وفيما  رسائل اماجستر وأطارح الدكتورا

ذا البحث، وال تناولت حوكمة الشركات. يلي سوف نقوم  م الدراسات ال م استخدامها ي   بعرض أ

ميتها في جذب ااستثمارات وتنمية بعنوان:، (2007) .محمد خالد ،المهايني :دراسة -1  حوكمة الشركات وأ
 .سوريا .ينالسور  اضرة مقدمة ضمن الفعاليات العلمية جمعية احاسبن القانونين.الموارد البشرية

 :الدراسة إى ذ دفتوقد             

وكمـة فـ ىالوقوف على مد - امؤسسات اسيما ااستثمارية منها إى جانب  عمـل يتوفر الفهم العميق لـدور ا
وكمة ـال يااستفادة من بعض التجارب الناجحة فـ   .ا

إى الفساد واستنزاف  يأي عمل يؤد إلغاءو  ،وامالية احاسـبيةاإجـراءات  معامات امؤسسات وي أمية الشفافية ي -
 .موارد الشركات وتآكل قدرها التنافسية

 متطلبات النمو والتطور. القوانن أي )عصرنه القوانن( ما يتاءم وينسج مـع إعادة النظر ي -
ذ الدراسة إىقد و              عدة نتائج أمها:  خلصت 

مة العامة الفلسطينية بقواعـدامدى : بعنوان .( (2007.، محمدوشحب :دراسة2-          لتزام الشركات المسا
 ، كلية التجارة، غزة، فلسطن.، اجامعة ااسامية(غر منشورة)رسالة ماجستر ي احاسبة والتمويل ، تحوكمة الشركا

 :الدراسة إى ذ دفتوقد          
وكمة ولتحقيق التزام الشركات ىتوضيح مد-  دافها ركزت الدراسة على عمل وخلق  العامة الفلسطينية بقواعد ا أ

وكمة ي  . فلسطن حافز قوي للبدء بوضع مبادئ ا
والشركات امسامة من جهة  طبيق قواعد حوكمة الشركات وتنظيم العاقة بن امستثمرين وأصحاب امصاح من جهةت -
 ى.خر أ

 .بشكل متفاوت دئ امتعارف عليها للحوكمة لكنالتزام الشركات بامبا- 

ذ الدراسة إى عدة نتائج أمها:           وخلصت 

ملة امبادئ وحدة  الشركات امسامة العامة الفلسطينية تلتزم بامبادئ - وكمة الشركات مع أن التزامها  امتعارف عليها 
ناك تفاوت ي االتزام من م واحدة كان بشكل متوسط  .بدأ آخرو

اضعة لرقابة سلطة النقد الفلسطينية وجد ي فلسطن جان مراجعةت -  .ي الشركات امسامة العامة باستثناء البنوك ا
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ا من الشركات امسامة العامةا -  . مصارف الفلسطينية تتفوق على غر
ا على اأدا :بعنوان، (2011-2010)عثمان عثمانية،دراسة:  -3 ء المالي للشركة: دراسة مقارنة بين الحوكمة وأثر

 .جامعة تبسة .اليةام سراتيجيةاإي اجستر مرسالة  .بعض الشركات اأمريكية والجزائرية

 :الدراسة إى ذ دفتوقد         

وكمة الشركات ي حسن أداء الشركة وامدور املالّتأكيد على ا - ة فيها، صلحداف أصحاب امسامة ي تعظيم أتزايد 
الةنهج امنهج الّتحليلي ي اجانب الّنظري وامنهج الوصفي واموذلك باعتماد ام  .قارن ي دراسة ا

ذ الدراسة إى عدة نتائج أمها         :وخلصت 

 .ا واإداريحوكمة الشركات تسعى للقضاء على الفساد ام -
 .م تأثر على سر الشركةمن هترقية أداء الشركة من خال اّلرقابة وضبط سلوكيات  -

أثر فاعلية الحاكمية المؤسسية على اأداء  بعنوان:. (2008)عبد المجيد عبد الرحمن. عدنان ،هقباج :دراسة -4
أطروحة دكتورا الفلسفة ي التمويل، جامعة عمان ة، سوق فلسطين لأوراق المالي يالمدرجة ف المالي للشركات

 وامالية العليا. اإداريةلية الدراسات العربية للدراسات العليا، ك

 :الدراسة إى ذ دفتوقد      

اكمية امؤسسية علـى اأداء امـا للـشركات - واستخدمت  ، سوق فلسطن لأوراق امالية امدرجة ي بيان اثر فاعلية ا
تمع م %4.71ة، أي ما نسبته شرك20ناختيار عينة عشوائية طبقية م حيث م ،الدراسة امنهج الوصفي التحليلي ن 

استخدام  ، وتـم2006هايـة عـام  ح2005سوق فلسطن لأوراق امالية للعام  شركة مدرجة ي28الدراسة البـالغ 
طي البسيط وامتعدد لتحديد اثر التغر ي دار ا وكمة على اأداء امـا اا العائد على حقوق  ها، مثا ي جودة ا

  .والقيمة السوقية إى الدفرية، وتباين سعر السهم اليومي والعائد على ااستثمار وسـعر الـسهم إلـى رحيتـهاملكية 

ذ الدراسة إى عدة نتائج أمها:         وخلصت  

وكمة من جهة وبن العائد على حقوق املكية وجود عاقة طردية بن فاعلية تطبيق قواعـد - والعائد على  ا
السوقية إى الدفرية، من جهة أخرى ووجود عاقة عكسية بن فاعلية تطبيق قواعـد  سعر السهم، القيمـةمار،ااستث

وكمـة  .وتباين سعر السهم اليومي ا
وكمة للشركات ي سوق فلسطن لأوراق اماليـة علـى إمكانية اعتماد امستثمرين ي - ترشيد قراراهم  مستوى فاعلية ا

وكمة ومستوى أدائها ي للحوكمة يتم ي وضـرورة اعتمـاد مؤشـر ااسـتثمارية  .فلسطن ضوئه تقييم مستوى فاعلية ا
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رالقشيدراسة:  -5 الحاكميـة المؤسـسية بـين المفهـوم وإمكانية تطبيقها على أرض : بعنوان .(2005).، ظا
 .1. ع10. اأردن. مجلة اربد للبحوث العلمية.الواقع

 :الدراسة إى ذ دفتوقد      

 .التعرف علـى اأسـباب ال أدت إى اهيار كل من شركة انرون للطاقة، وشركة آرثر أندرسون للتدقيق -
ديث وفقاً للتـشريع اأمريكي - ية مفهومها ا اكمية امؤسسية، وما ية ا  .م2002ي عام  طورالذي  التعرف على ما
ية العقبات التـي تواجههـا فـي ظـل تطبيقه. اجاأمريكية من تطبيق التشريع  التعرف على مـدى قـدرة الـشركات -  ديد وما

ذ الدراسة إى عدة نتائج أمها:  وخلصت  

ارجي لشركةAndersen شركة التدقيق -  Enronكانت تقوم بأعمال مزدوجة عدة، فهي من جهة امدقق ا

ا اما من جهة أخرى والغريب أها كانو  أي تراقب نفسها بنفسها  ،ت مثل جهاز الرقابة الداخلي للشركةمستشار
ل كانت شركة نا السؤال الرئيس:  اوزت اأجور امتعارف عليها. و شركة  Andersenوتتلقى مبالغ كبرة جدًا 

 ؟ Enron كوها موظفاً من موظفي شركة مستقلة أم أها م تتعد
ي ليست معاير احاسبة وا م - ي ي أخاقيات امهنة وإمكانية ضبطها امشكلة  عاير التدقيق، بل إن امشكلة 

 .وترسيخها
اكمية  - ميع ااستطاعات وامعلومات ال م ااطاع عليها وامستقاة من بيئة الشركات اأمريكية أظهرت أن ا

ديث صعبة  .لتطبيق على أرض الواقعاامؤسسية مفهومها ا
 المالي اأداء تحسين في المؤسسية الحاكمية دور.بعنوان:(2012).حكيمة، بوسلمة، و ةنعيم ،يحياويدراسة: -6

. (ماي 7-6) واإداري اما الفساد من للحد كآلية الشركات حوكمة حول الوطي امؤمر . ورقة مقدمة إىللشركات
مد خيضر بسكرة.  جامعة 

اكمية تؤديه الذي الدور على تسليط الضوء الدراسة إى ذ دفتوقد        ذ للشركات حيث تطرقت امؤسسية ا
دافها، مفهومها، خال من الشركات حوكمة مفهوم الدراسةإى  مبادئها. أ

ذ الدراسة إى عدة نتائج أمها:       وخلصت  

 .فلسطن ي ةامراجع مهنة ي التوقعات فجوة على تأثرا الشركات حوكمة مبادئ أكثر و والشفافية اإفصاح مبدأ -

 ما عالية ومهنية أخاقية ومعاير الواجبة بالعناية مسؤولياته اإدارة لس قيام عند امالية القوائم مستخدمي ثقة تتعزز -
م و وموضوعية بعدالة امالية القوائم عرض ي يسا  .امراجعة مهنة ي فجوة التوقعات يقيتض إى يؤدي ما و

م امسامن حقوق ماية الشركات حوكمة إجراءات - و امالية بالقوائم ثقتهم تعزيز ي تسا  الفجوة من يضيق ما و
 .امراجعن وبن بينهم
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 عليق على الدراسات السابقة ـتـال -

 

ا  ، استفدنا منها بالتعرف على ستة دراساتبعد استعراض الدراسات السابقة ال م تطبيقها ي بيئات عربية وعدد
الية، كذلك القضايا ذ ات العاقة حوكمة الشركات، واستنباط تساؤات البحث وأدواته، وبالتا إثراء اإطار النظري للدراسة ا

استفدنا منها ي اختيار امنهج امناسب ها، وكيفية بناء أداة البحث وصياغة عباراها وتفسر النتائج ال سوف تتوصل إليها 
الية، ومقارنتها م  ع النتائج ال توصلت إليها الدراسات السابقة.الدراسة ا

الية مع الدراسات السابقة ي تناوها موضوع حوكمة الشركات بشكل عام ودراستها على أرض الواقع    وتتفق الدراسة ا
   بسكرة. مؤسسة صناعة الكوابل فرع جنرال كابلوذلك ي 
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 :تمهيد

وكمة الشركات أمية كبرة على امستوى احلي والعامي  تمام العديد  ،أصبح  من ااقتصاديات فقد تزايد ا
اات الفشل واافاس اما لكثر من الشركات الكرى ي الوايات امتحدة  امتقدمة والناشئة هذا اموضوع نتيجة 

راء، من أكادمين ومارسن، اأمريكية واهيار اأسواق امالية ي د ذ اأحداث جعلت ا  ول جنوب شرق آسيا. 
تلف جوانب حوكمة الشركات ما يضمن حقيق امصلحة العامة لأفراد والشركات  و دراسة  م  يوجهون جهود

 واقتصاديات الدول ككل.

II-1. ية حوكمة  الشركات ما

ياكل اإدارة بالشركات ما ها من تعتر حوكمة الشركات إحدى أوجه اإدارة امعاصر      ة ال يراد ها أن تطبق ي 
على ماك ومسامي تلك الشركات، م حديد مفهوم حوكمة الشركات وفق عدة معاير ومبادئ فيها عدة مزايا متعددة 

ا على إرساء عناصر تتماثل مع ما وصلت إليه النظريات امفسرة للحوكمة حسب امبادئ وامواثيق وتقارير تعمل كله
ذا الفصل إى:  وكمة بالشركات وعليه سنتطرق ي   ا

دافها، أميتها، نظام حوكمة الشركات واأطراف امعنية بتطبيقها. - وكمة الشركات، أ يمي   اإطار امفا

ا ومزايا حوكمة الشركات. - دداها، ركائز  مبادئ حوكمة الشركات، 

II-1-1. ا  نشأة حوكمة الشركات ودوافع ظهور
املكية عن اإدارة، وذلك لقيام اإدراة مهمة إدارة الشركة نيابة عن ملة حوكمة الشركات نتيجة لفصل  تظهر  

اذ القرارات ال تكون ي  اأسهم )امالكن(، وذلك اختاف مصاح كل من الطرفن، حيث أن اإدارة قد ا تقوم با
وكمة  نا فإن النظام القوي  موعة من القواعد واآليات ال مصلحة امسامن. ومن  الشركات جب أن يتكون من 

ا من اأطراف ذات الصلة بام كومة وغر  . ؤسسةتعمل على ماية حقوق امسامن وأصحاب امصاح مثل الدائنن وا

 نشأة حوكمة الشركات -1
ركة عن اإدارة، وتنشأ مشكلة فهوم حوكمة الشركات بعد ظهور نظرية الوكالة وال تعي فصل ملكية الشنشأ م 

سارة نتيجة أخاق وتصرفات الوكالة الوكيل وعدم بذله العناية الكافية لتعظيم عائد اأصيل، وما  من تعرض اأصيل 
هودات الوكيل، كما أن الوكيل  و أن اأصيل ليس لديه وسائل الرقابة امباشرة لقياس  ذا اأمر  يزيد من فرص حدوث 

لقي و الذي يقدم   .، ويرتبط ها أيضا مشكلة ااختيار العكسيإليه امعلومات ويطلق عليها مشكلة التخلخل ا
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ذ امشكلة نتيجة ااختاف ي كمية ونوعية امعلومات امتاحة لكل من اأصيل والوكيل، وتظهر ي وتنشأ          
اات ال مكن لأصيل فيها ماحظة أداء الوكيل بصورة م اات ا ا ذ ا باشرة والتحقق من نتائج قراراته، وي مثل 

اذ القرارت امختلفة تار البديل امناسب أم ا عند ا  . 1يستطيع اموكل حديد ما إذا كان الوكيل 

تمام مفهوم حوكمة الشركات وإبراز   Jensen and Mecklingsعمل كل من  1976ففي سنة   على اا
د أو ا موعة من الدراسات أميته ي ا لتقليل من امشاكل ال قد تنشأ من الفصل بن املكية واإدارة. وقد تبع ذلك 

ا على زيادة  الس العلمية والعملية ال أكدت على أمية االتزام مبادئ حوكمة الشركات وأثر ثقة امستثمرين ي أعضاء 
ذا ما حث بعض اهيئات العلمية وامشرعن، لين أو أجانب. اإدارة، ما يساعد على جذب امستثمرين سواء كانوا 

موعة من اللوائح والقوانن والتقارير ال تؤكد على أمية التزام الشركات بتطبيق  ي العديد من دول العام، على إصدار 
  2تلك امبادئ.

يئ  ات رقابية فعالة تعمل على مراقبته أما ي الوايات امتحدة اأمريكية  فقد أدى تطور سوق امال ووجود 
يئة اأوراق امالية  ا الشركات ال تنشط فيه، مثل  وااشراف على شفافية البيانات وامعلومات ال تصدر

Securities Exchange Commission (SEC) م ، بااضافة إى تطور مهنة احاسبة والتدقيق الذي سا
تمام مفهوم حوكمة الش ركات وإلزام الشركات خاصة امسجلة أسهمها لدى البورصات حتمية تطبيق ي زيادة اا

 مبادئها. 

تمام هذا امفهوم ظهر بصورة واضحة عند قيام أكر صندوق للمعاشات العامة ي الوايات   كما أن اا
بإلقاء الضوء   temيement SyىReti ي’nia Public EmployeeىThe Califoامتحدة اأمريكية 

  3تعريف وأمية ودور حوكمة الشركات ي ماية حقوق امسامن. على

يئة تريدوي عام   ا اأساسي ي حديد أسباب سوء توضيح الوقائع  1985وقد م تأسيس  ي ومثل دور
ذ اهالتقارير امالية، وتقدم توصيات تعمل على منع حدوث الغش والتاعب ي إعداد القوائم امالية يئة ، حيث قدمت 

، الذي يسعى لتوفر بيئة رقابية سليمة ومستقلة مع تدقيق داخلي 1987أول تقرير ها عن حوكمة الشركات عام 
الس إدارة  ارجي أمام  موضوعي يدعو لضرورة اإفصاح عن مدى فعالية الرقابة الداخلية، وتقوية مهنة التدقيق ا

  4الشركات.

                                                 
مد ميل.  1 مة العامة الفلسطينية بقواعد حوكمة الشركات. (2007)حبوش،  ارجين ومدرامدى التزام الشركات المسا ء : دراسة حليلية أراء امراجعن الداخلين، امراجعن ا

 .22الشركات امسامة العامة، رسالة ماجستر ي احاسبة والتمويل غر منشورة، اجامعة ااسامية، كلية التجارة، غزة، فلسطن، ص
2 Stéphane. T. (2003) . "La Gouvernance d’entreprise Héritière de Conflits Idéologiques et Philosophiques ". 
Communication pour les neuvièmes journées d’histoire de la comptabilité et du managemment, (20-21 Mars). Crefige-

Universiite Paris- Dauphine avec le soutien de l’associait francophone de Comptabilité. PP   3-5. 
 .7. رسالة ماجستر ي علوم ااقتصاد غر منشورة، جامعة امدية، اجزائر، صمؤسساتدور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة ال. (2009)صمد، عمر علي.  عبد 3
 .27. عمان. اأردن: دار صفاء للنشر والتوزيع، صالحوكمة المؤسسية واأداء المالي ااستراتيجي للمصارف. (2011)فرحان، طالب عاء، وامشهداي، إمان شيحان.  4
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عقاب ااهيارات امالية لكرى الشركات اأمريكية سنة ي أ Sarbanes Oxley Actكما م اصدار  
منه العديد من ، حيث ركز على دور حوكمة الشركات ي القضاء على الفساد اما واإداري الذي تعاي 2002

الس إدارة الشركات. الشركات، من خال تفعيل   الدور الذي يلعبه اأعضاء غر التنفيذين ي 

وكمة جدا كبرا ي أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، بعد اهيار  أما ي امملكة ام  تحدة فقد أثار موضوع ا
كريات الشركات اأوروبية آنذاك، ما قاد امسامن وامستثمرين ي الشركات وقطاع امصارف إى القلق على استثماراهم 

كومة ي امملكة امتحدة تدرك أن التشريعات السا ئدة والنظم القائمة تعاي من خلل ما، اأمر الذي دفع وجعل ا
ال تضمنت مثلن  1991عام  كادبوريلتشكيل جنة   London Stock Exchangeبورصة لندن لأوراق امالية 

عن الصناعة الريطانية، ومثلت مهمتها ي وضع مشروع للممارسات امالية مساعدة الشركات ي حديد وتطبيق الرقابة 
سائر الكبرة. وي عام ا نيب تلك الشركات ا ذ اللجنة والذي م إصدار أول  1992لداخلية من أجل  تقرير عن 

يؤكد على أمية حوكمة الشركات من أجل زيادة ثقة امستثمرين ي إعداد وتدقيق القوائم امالية، وبالرغم من أن توصيات 
ا ذا التقرير غر ملزمة للشركات امسجلة أسهمه ر الشركات على أن حدد ي تقرير ا ي بورصة لندن، إا أن البورصة 

كما ركز على دراسة العاقة بن اإدارة وامستثمرين، ودور امستثمرين ي تعزيز   1السنوي مدى التزاما بتلك التوصيات.
اجة إى جان تدقيق فاعلة.   دور التدقيق ي الشركات وا

لس اإدارة التنفيذية والدعوة إى فصل مسؤوليات وصاحيات كا الطرفن. ذا وقد أشار التقرير   إى دور 
ذ اللجنة وظهرت العديد من التقارير امتعلقة  الس إدارة الشركات، بعدما توالت التقارير عن  حوكمة الشركات، دور 

و  1995عام  Hample Reportمخاطر مثل جلس اإدارة وتقييم وإدارة اأنظمة الرقابة الداخلية، اللجان التابعة 
Higges and Smith Report  2003عام . 

وقد تعززت فكرة مفهوم حوكمة الشركات أكثر نتيجة اجهود امبذولة البارزة ي أعقاب اأزمة اآسيوية ال  
د من الشركات ، وما تبعها من فضائح مالية أدت إى إفاس العدي1997حدثت ي أسواق تايلند وماليزيا عام 

تزت ثقة امستثمرين وامسامن مختلف الشركات، سواء كانت وطنية أو متعددة  وامصارف الكرى والعامية. فقد ا
يئات الرقابة على التنبؤ بفشل شركات اأعمال وما يقوم به أصحاب القرار  اجنسيات، وذلك لعدم قدرة التشريعات و

اوزات إدارية وقانونية، للحصو   خاصة دون مكن امسامن من ااطاع على تلك التجاوزات. ل على منافع من 

                                                 
مد مصطفى. 1  .  26 -17 ص . مصر. ااسكندرية: الدار اجامعية، صحوكمة الشركات ودور أعضاء مجالس اإدارة والمديرين التنفيذيين .(2008)سليمان، 
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وعليه كان البحث عن سبل ووسائل للرقابة على أعمال الشركات وامصارف من طرف امؤسسات الدولية  
، البنك الدو ومنظمة التعاون ااقتصادي والتنمية(، وذلك قصد ا فاظ على امالية والنقدية )صندوق النقد الدو

اولة دولية ي  حقوق امسامن وضمان قيام امؤسسات امالية وااقتصادية بعيدا عن الفساد اما واإداري، ومثلت أول 
، وال م 1999عام (OECD) إصدار مبادئ حوكمة الشركات من طرف منظمة التعاون ااقتصادي والتنمية 

حيث تدور معظمها حول السبل اإرشادية لتدعيم إدارة الشركات  2004،1تنقيحها وحديثها ي طبعتها الثانية عام 
طوط ال حرصت امنظمة العامية مشري  ي تلك ا وكفاءة أسواق امال، وال تساعد على استقرار ااقتصاد ككل، و

فاظ على سامة أسواق امال واستقرار ااقتصاد   2يات ككل.اأوراق امالية على التأكيد عليها من أجل ا

 دوافع ظهور الحوكمة -2

 :تعتر العناصر اآتية من دوافع حوكمة الشركات وال نلخصها فيما يلي       

 .الفصل بن املكية واإدارة والرقابة على اأداء  -

داف الشركة ووسائل حقيقها  - دد من خاله أ  .إجاد اهيكل الذي 

 .حقيق امزيد من ااستقرار اماامساعدة على رفع درجة الثقة مع   -

صول على معاملة عادلة جميع امسامن  -  .ضمان ا

صول على التمويل من جانب عدد أكر من امستثمرين احلين  -  .مكن الشركة من ا

ارجين بالنسبة أداء الشركة  -   .إمكانية مشاركة الدائنن وامقرضن وااضطاع بدور امراقبن ا

3حسن الكفاءة ااقتصادية   -
. 

داف ال عامة لشركة ومساميها -  وافز جلس واإدارة التنفيذية للمنشآت ما يتضمن حقيق اأ   .توفر ا

لـس اإدارة وامسامن  - اكمة أداء الشركات حيث تتحول مسؤولية الرقابة إى كل مـن           مراجعة وتعديل القوانن ا
 .لن ي اجمعية العموميةاممث

دافها على امدى الطويل - اح إدارة الشركة لتحقيق أ م من أطراف وأصحاب امصلحة ي   .مسامة العاملن وغر
                                                 

سن.  1 سن، وراضي، مد عبد ا ا في اأداء والمخاطرة. (2011)الربيعي، حاكم   . 16-15زيع، ص ص : دار اليازوري العلمية للنشر والتو . اأردن. عمان1. طحوكمة البنوك وأثر

يم.  2 مد ابرا  .16: دار اجامعة اجديدة، ص. مصر. ااسكندريةحوكمة الشركات بسوق اأوراق المالية. (2010)موسى، 

ي علوم التسير غر منشورة، جامعة  إى حالة اجزائر. رسالة ماجستر باإشارة: دور حوكمة النظام المصرفي في الحد من اأزمات المالية المصرفية (.2008)بادن، عبد القادر.  3
 .6الشلف، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، اجزائر، ص
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صول على معاملة عادلة جميع امسامن ما يتضمن حقهم امتكافئ ي مارسة الرقابة على أداء الشركة -  .ضمان ا
دافتوفر إطار عام لتحقي - داف الشركة ووسائل حقيق تلك اأ  .ق التكامل والتناسق بن أ
 
 حقيق نوع من التكامل بن الشركة والبيئة احيطة من حيث اجوانب القانونية والتنظيمية وااجتماعية -

.السائدة
1 
ناك دوافع          كمة و خـروج مفهـوم ح أخرى ارتبطت بامناخ ااقتصادي ي الدول الغربية سامت فـي كما توجد 

  :الشركات نذكر منها

ا أزمة ثقة ي امؤسسات والتشريعات : 1997انفجار اأزمة المالية اآسيوية سنة  -أ  ال مكن اعتبار

كومة، قد كانت امشاكل العديدة ال بـرزت   ال تنظم نشاط العمال والعاقات فيما بن منشآت العمال وا

زمة تتضمن عمليات ومعامات اموظفن الداخلين واأقارب واأصـدقاء، وحصـول الشركات على إى امقدمة أثناء اأ
ائلة من الديون قصرة اجل ي نفس الوقت الذي حرصت فيه علـى عـدم معرفـة  امسامن هذ اأمور وإخفاء  مبالغ 

اسبة مبتكرة   .ذ الديون من خال طرق ونظم 

ي الوايات امتحدة  "worldcom "و"enron"مثل: فساد في كبرى الشركات اأمريكيةتصاعد قضايا ال  -ب 
 حيث أن القوائم امالية هذ الشركات كانت ا تعتر عن الواقع الفعلي ها، وذلك بالتواطؤ مـع  2001سنة 

و ما جعل منظمة التعاون ااقتصادي  اصة بامراجعة و احاسبة و  والتنمية تصـدر الشركات العامية ا

  .موعة من اإرشادات ي شأن حكومة امؤسسات بشكل عام

ذ اممارسـات حـدة الـدعوة إلـى حكومـة  :ممارسات الشركات متعددة الجنسيات -ج امؤسسات،  ازدادت جراء 
ود اآاف من الشركات فهي تقوم بااستحواذ وااندماج بن الشركات من أجل السيطرة على اأسواق العاميـة، فـرغم وج

ناك  ارجية على مستوى العام من  100متعددة اجنسيات فإن  ي ال تسـيطر علـى مقـدرات التجارة ا شركة فقط 
 .خال مارساها ااحتكارية

و ما يؤدي إى منع اإشراف والرقابة وانتشار الفساد وانعدام الثقة :ضعف نوعية المعلومات -د    2.و

                                                 
ات امصارف العربية، بـدون بلـد نشـر :حوكمة الشركات ودور مجلس اإدارة. (2007). عدنان ،بن حيدر بن درويش 1 ا  .24-23ص ص  الدار اجامعية، :ا
ضري 2 رة .1. طكمة الشركاتو ح. (2005) .سن أمد ا  .14-13موعة النيل العربية، ص ص  :. مصرالقا
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II-1-2. اة الشركاتمفهوم حوكم  وخصائصها  ، أبعاد

 مفهوم حوكمة الشركات -1

ذا امفهوم ي العديد حوكمة الشركات بتعدد   اريفتعددت تع  م، وكذا لتداخل  كتاها واختاف وجهات نظر
من اأمور التنظيمية، ااقتصادية، امالية وااجتماعية للشركات، وقد م تقسيم مفهوم حوكمة الشركات إى امفهوم 

 وي، وامفهوم ااصطاحي.اللغ

 التعريف اللغوي:  -
وكمة من امصطلحات ال انتشرت على امستوى الدو وااقليمي، حيث يشر إى الرمة   يعتر مصطلح ا

ليزي  ليزي . Governanceالعربية لأصل اا  Corporateأما مصطلح حوكمة الشركات فهو ترمة لأصل اا

Governanceذ الرمة بعد العديد من احاوات وامشاورات بن خراء اللغة العربية مجمع ، حيث م الت وصل إى 
راء ااقتصادين والقانونين من جهة أخرى، وقد برزت ترمات أخرى لنفس امصطلح، اإدارة  اللغة العربية من جهة، وا

اكمية امؤسسية  ا شيوعا وتداوا وغر اجيدة، الضبط امؤسسي، التحكم امؤسسي، ا ا من امصطلحات، إا أن أكثر
وكمة العديد من  وكمة امؤسسية أو حوكمة الشركات. ويتضمن مصطلح ا و مصطلح ا من طرف الباحثن والكتاب 

 1اجوانب منها: 

 ما تقتضيه من التوجيه واارشاد.  الحكمة: -

 قيود ال تتحكم ي السلوك. ما يقتضيه من السيطرة على اأمور بوضع الضوابط وال الحكم: -

ارب  ااحتكام: - صول عليها من خال  ما يقتضيه من الرجوع إى مرجعيات أخاقية وثقافية وإى خرات م ا
 سابقة. 

راف السلطة وتاعبها مصاح امسامن.  التحاكم: -  طلبا للعدالة خاصة عند ا

وكمة الذي اتفق علي و أما الرمة العلمية مصطلح ا  2."أسلوب مارسات السلطات اإدارة الرشيدة"ها 

 

                                                 
 . 24، ص مرجع سابق، فرحان، طالب عاء، وامشهداي، إمان شيحان 1
ر الوطي حول: حوكمة الشركات للحد من . ورقة مقدمة إى امؤمحوكمة الشركات حول فلسفة المفهوم ااداري وامكانية التجسيد الفعلي. (2012)مرزيق، عاشور، ومعموري، صورية.  2

مد خيضر بسكرة. (ماي 7-6)الفساد اما وااداري   . جامعة 
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  التعريف ااصطاحي:   -

در اإشارة إى أنه، وعلى امستوى العامي، ا يوجد تعريفا موحدا متفقا عليه وكاي بذاته، وذلك بسبب تأثر  
  ذا اأخر بااختافات اموجودة ي التشريعات واممارسات امتعلقة بأنشطة الشركات.

ذا امفهوم   تمام مفهوم حوكمة الشركات حرصت العديد من امؤسسات الدولية على تناول  ونظرا لتزايد اا
ذ امؤسسات  ال عرفت حوكمة  OECD منظمة التعاون ااقتصادي والتنميةبالتحليل والدراسة، ومن بن 

موعة من العاقات فيما بن القائمن على إدا  1.رة الشركات والتحكم ي أعماهاالشركات على أها: 

بأها: النظام الذي يتم من خاها إدارة الشركات والتحكم ي  IFCة كما عرفتها مؤسسة التمويل الدولي
 2أعماها.

، الصادر عن سوق لندن لأوراق امالية، حوكمة الشركات على أها: النظام الذي بينما يعرف تقرير كادبوري
موعة من العناصر، القواعد  من خاله تدار الشركات ذا التعريف أن حوكمة الشركات عبارة عن  وتراقب. حيث يبن 

   3واإجراءات ال تساعد على إدارة الشركة ومراقبتها بصورة مائمة.
مارسات السلطات ااقتصادية والسياسية واإدارية على أها   أما برنامج اأمم المتحدة اإنمائي فعرفها

 4ؤون اجتمع على كافة امستويات.لإدارة ش

ناك من يعتر حوكمة الشركات على أها: نظام   موعة أخرى من التعاريف امتعلقة هذا امفهوم، إذ  كما تتوفر 
دافها واالتزام معايرمتكامل للرقابة امالية وغر امالية الذي يتم   عن طريقه إدارة الشركة والرقابة عليها من أجل حقيق أ

ي ة والشفافية. أو  موعة من الطرق ال مكن من خاها أن يتأكد امستثمرون من حقيق رحية معقولة  :النزا
ا ناك من يعتر وافز ال هتدي ها إدارة الشركات لتعظيم رحية الشركة وقيمتها  :استثماراهم. و موعة من القواعد وا

كما مكن تعريف حوكمة الشركات بأها: نظام رقاي إداري وما على الشركة، على امدى البعيد لصاح امسامن.  
لس  قوق والواجبات لكل من أصحاب رأس امال، رئيس  موعة من القواعد ال تنظم العاقات وا حيث يشمل 

لس اإدارة واأطراف ذات امصاح بالشركة. 5اإدارة، أعضاء 
 

                                                 
الدو  ورقة مقدمة إى امؤمر. أثر تحقيق الحوكمة المحاسبية على جودة نظام المعلومات المحاسبية في ظل النظام المحاسبي المالي. (2012)حري، علي، وعسلي، نور الدين.  1

 . جامعة امسيلة. (ديسمر 5-4) اأول حول: احاسبة وامراجعة ي ظل بيئة اأعمال الدولية
 .38، رسالة ماجستر ي احاسبة غر منشورة، جامعة تشرين، كلية ااقتصاد، سوريا، صاأثر المتوقع لحوكمة الشركات على مهنة  المراجعة في سوريا (.2009)عهد علي.   سعيد، 2
 .11: الدار اجامعية، ص. مصر. ااسكندريةشركات قطاع عام وخاص ومصارف. (2007)لعال، طارق. عبد ا 3
 5-4)احاسبة وامراجعة ي بيئة اأعمال الدولية  حول: دو اأولورقة مقدمة إى امؤمر ال. دور التدقيق الداخلي في إطار حوكمة الشركات. (2012)بن تومي، سارة، وقوضيلي، مية.  4

 . جامعة امسيلة. (ديسمر
ر، أمد.  5  .543: الدار اجامعية، ص. مصر: الدليل العلمي إعادة اهيكلة والتميز اإداري وإدارة التغير. ااسكندريةتطوير المنظمات. (2007)ما
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ناك السابقة يت اريفمن خال التع   1، وامتمثلة فيما يلي:معاي أساسية مفهوم حوكمة الشركاتضح بأن 

اصة بالرقابة على أداء الشركات. -  موعة من اأنظمة ا

لس اإدارة، امديرين، امسامن وأصحاب امصاح.  -  تنظيم للعاقات بن 

 التأكيد على أن الشركات جب أن تدار لصاح امسامن.  -

قوق والواجبات موعة من الق - يكل معن يتضمن توزيع ا واعد يتم موجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق 
لس اإدارة، امديرين التنفيذين وامسامن.   فيما بن امشاركن ي إدارة الشركة مثل 

لمشاكل بن عموما فإن موضوع حوكمة الشركات ظهر نتيجة الفصل بن املكية والرقابة، والبحث عن حل ل
 امالكن وامسرين، وبن مسامي اأغلبية ومسامي اأقلية وباقي أصحاب امصاح.

 أبعاد حوكمة الشركات -2

تلفة    وكمة الشركات أبعاد  ا ي العناصر التاليمن خال ما سبق يتجلى لنا أن   ة:نورد

التنفيذية،  اإدارة على أداء اإدارة جلس  يفهذا البعد يتعلق بتدعيم وتفعيل الدور اإشرا :البعد اإشرافي - أ
 ة.واأطراف ذات امصلح

ارجي للشركة، فعلى امستوى  ي:البعد الرقاب -ب ويتعلق بتدعيم وتفعيل الرقابة سواء على امستوى الداخلي أو ا
ارجي الداخلي فإن تدعيم وتفعيل الرقابة يتناول تفعيل نظم الرقابة الداخلية ونظم إدارة امخاط ر، أما على امستوى ا

ملة اأسهم واأطراف امصلحة ي الرقابة  ذات فيتناول القوانن واللوائح وقواعد التسجيل ي البورصـة وإتاحـة الفرصة 
ارجي وتدعيم استقاله  .فضا عن توسيع نطاق مسؤوليات امراجع ا

لق وحسن البيئة الرقابية ي:لبعد اأخاقا -ج   ة، اأمانة ونشرنز ما تشمله من القواعد اأخاقية، ال ويتعلق  ثقافة  ا
وكمة على مستوى إدارات الشـركات   .وبيئة اأعمال بصفة عامة ا

لس اإدارة واإدارة التنفيذية من  :ااتصال وحفظ التوازن -د   ويتعلق بتصميم وتنظيم العاقات بن الشركة مثلة ي 
ارجية   2.والرقابية أو التنظيمية من جهة أخرى يةفشرااإأو اجهات  سواء ذات امصـلحة،جهة، واأطراف ا

 
                                                 

1 Alexander.N  .,&  Rodolfo. A. (2007). Corporate Governance. Ukraine: Virtus Interpress, p3. 
يمي، جابر.  2 . ورقة مقدمة إى املتقى الوطي حول: حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد دور آليات الحوكمة في الحد من الفساد المالي وااداري. (2012)بروش، زين الدين، ود

مد خيضر بسكرة. (ماي 7-6)اما وااداري   . جامعة 
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 خصائص حوكمة الشركات -3     

وكمة الشركات وال ملت جوانب عديدة ومتنوعة بتنوع من خال        يم امختلفة ال أعطيت  موعة امفا
ملة د أها تتميز  ذا امصطلح،  صائص. مكن تلخيص أمها فيما يلي:  وجهات النظر حول   من ا

لس اإدارة واللجان التابعة له، وأنه ا توجد ضغوط عليها. استقاليةا -  : ويقصد ها استقالية 

لس اإدارة، اللجان التابعة له، اإدارة العليا، التدقيق المساءلة - اسبة أعضاء  ق ي مساءلة و : للمسامن ا
ارجي   واإدارة التنفيذية عن قراراهم وإمكانية تقييم وتقدير أعماهم. الداخلي وا

 ذوي امصلحة ي الشركة. : وتعي حمل امسؤولية أمام ميع اأطراف المسؤولية -

تلف أصحاب امصاح ي الشركة والعدل ي امعاملة بينهم، وذلك  - العدالة واأمانة: ويقصد ها احرام حقوق 
  1بكل أمانة.

تلف اأطراف ي الشركة للسلوك اأخاقي ي أداء مهامهم. باط:اانض -  ويقصد ها اتباع 

دث داخل كيان الشركة، مثل اإفصاح عن أالشفافية - دافها : وتعي تقدم صورة حقيقية وواضحة لكل ما 
سابات طبقا مبادئ احاسبة العامة  امالية، نشر القوائم امالية والتقارير السنوية ي الوقت امناسب، وتقدم ا

  2امقبولة دوليا.

 

 

 

 

 

                                                 
يم)شركات . حوكمة ال(2005)ماد، طارق عبد العال.  1  . 3. ااسكندرية: الدار اجامعية، صتطبيقات الحوكمة في المصارف (التجارب -المبادئ -المفا
. (ماي 7-6)حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اما وااداري  ورقة مقدمة إى املتقى الوطي حول: .البعد ااستراتيجي لحوكمة الشركات. (2012) زايد، مراد، وترغيي، صرينة. 2

مد خيضر بسكرة.  جامعة 



 -تأطير نظري  –حوكمة الشركات          الفصل الثاني

 

26 
 

II-1-3.  داف حوكمة الشركات ميتها أ  وأ

تمام مختلف جوانبها    داف ال شجعت اجتمع الدو على اا وكمة الشركات أمية كبرة وملة من اأ
 والسعي لتحقيقها، وذلك من خال العمل على تطبيق مبادئها.

 حوكمة الشركات دافأ  -1

مختلف الدول إى تطبيق حوكمة الشركات ووضع التشريعات امختلفة سعت معظم الوحدات ااقتصادية   
داف أو امزايا أو الدوافع، وال مكن تلخيصها ي العناصر التالية:  موعة من اأ  الازمة ها أها تشمل 

الفات اإدارة احتملة وضمان التناسق الفعال بن مصاح - د من   اإدارة ومصاح امسامن )سواء كانوا أقلية ا
د من استغال السلطة ي غر امصلحة العامة.  م( وا 1أو أغلبية وتعظيم عائد

 

تقليل امخاطر امالية وااستثمارية، وزيادة الثقة بااقتصاد الوطي وتشجيع جذب ااستثمارات وتدفق اأموال  -
 احلية والدولية. 

فاظ على السم - من خال تعميق ثقافة التمسك بأخاقيات امهنة واالتزام بالقوانن  عة ااقتصادية للشركاتا
2وامبادئ والضوابط الرقابية وامعاير امتفق عليها، وكذا حسن صورة الشركة وحسن عملية صنع القرار فيها. 

 

ق أ - اسبة ومساءلة اإدارة ورفع تقوم أداء اإدارة العليا وتعزيز العدالة والشفافية وإعطاء ا صحاب امصاح ي 
  3درجة ثقتهم ها.

4التزام الشركات بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات جنب ااقتصاد الوطي الوقوع ي أزمات مالية. -
 

 

 

                                                 
مود.  1 مة العامة اأردنية (.2009)الشواورة، فيصل  رة الفساد والوقاية منه في الشركات المسا ا في مكافحة ظا لة جامعة دمشق للعلوم ااقتصادية قواعد الحوكمة وتقييم دور  .

 .155-119ص  ص، 2، ع25والقانونية، سوريا: جامعة دمشق. مج
. ورقة مقدمة إى الحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية: مدخل للوقاية من اأزمات المالية والمصرفية باإشارة لحالة الجزائر. (2009)لعزوز، بن علي، وحبار، عبد الرزاق. ب 2

وكمة العامية   جامعة فرحات عباس.  . سطيف:(أكتوبر 21-20)املتقى الدو حول: اأزمة امالية وااقتصادية الدولية وا
: دراسة التكامل بين اآليات المحاسبية وغير المحاسبية لنظم الحوكمة وأثر على اأداء وخفض فجوة التوقعات عن القيمة العادلة للمنشأة. (2009)حسانن، أمد سعيد قطب.  3

لة كلية التجارة للبحوث العلمية، مصر: جامعة  .145-110ص ، ص 1، ع46ااسكندرية. مج  ميدانية على سوق اأسهم السعودي. 
حوكمة  حول: وطيرقة مقدمة إى املتقى ال. و النظام المالي والمحاسبي كأحد متطلبات حوكمة الشركات وأثر على بورصة الجزائر. (2012)عثماي، أحسن، وشعابنية، سعاد.  4

 مد خيضر بسكرة.  . جامعة(ماي 7-6)الشركات كآلية للحد من الفساد اما وااداري 
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لس اإدارة  - اكمة أداء الشركات حيث تتحول مسؤولية الرقابة إى كل من  مراجعة وتعديل القوانن ا
1 مثلن ي اجمعية العامة للمسامن.وامسامن

 

  2زيادة قدرة اإدارة على حفيز العاملن وحسن معدات دوران العمالة واستقرار العاملن.  -

  مية حوكمة الشركاتأ  -2

ا العام ي اآون    ة ازدادت أمية حوكمة الشركات ي أعقاب ااهيارات ااقتصادية واأزمات امالية ال شهد
اأخرة وال مست العديد من الشركات العامية، خاصة ما حدث بعدد من أسواق دول جنوب شرق أسيا وأمريكا 
اات الفشل اإداري والتاعب بالقوائم امالية وتعظيم أرباح تلك الشركات بنسب مبالغ فيها، والسعي  الاتينية، نتيجة 

لسلوك امهي واأخاقي، ما سبب ي حدوث العديد من حاات لتحقيق الربح السريع وعدم االتزام محددات ا
ذا ما جذب  اإفاس والعسر اما لشركات عماقة تضرر فيها الكثر من امستثمرين وأصحاب رؤوس اأموال، 

تمام   موضوع حوكمة الشركات وتأكيد أميته ال برزت آثار بوضوح من خال حقيقه للمزايا التالية: اا

ا على جذ - ب ااستثمارات ودعم اأداء ااقتصادي والقدرة على امنافسة ي امدى الطويل من خال تأكيد
 الشفافية ي معامات امؤسسة من امستثمرين وامقرضن وي إجراء امراجعة واحاسبة امالية. 

لس إدارها على تطوي - م ي حسن إدارة امؤسسة من خال مساعدة مديري و ر اسراتيجية سليمة تسا
اذ القرارات على أسس سليمة وحديد امكافآت بشكل سليم.   للمؤسسة، وضمان ا

فيض  - لس إدارها وجنة امراجعة فيها ما يؤدي إى  تنظيم العاقات القائمة بن إدارة امؤسسة التنفيذية و
 امؤسسة ورفع قيمة أسهمها ي السوق.اطر 

روب رؤوس اأ - د من  جرها. ا ارج و  موال احلية إى ا

 مكافحة الفساد اما واإداري وما يرتب عليه من فقر وبطالة.  -

ز على استثماراهم.  -  ضمان حصول امستثمرين على عائد 

 

                                                 
واري، وحديدي، آدم.  1 . ورقة مقدمة إى املتقى الوطي حول: حوكمة نحو تفعيل دور الحوكمة المؤسسية في ضبط إدارة اأرباح في البنوك التجارية الجزائرية. (2012)معراج، 

مد خيضر بسكرة(ماي 7-6)الشركات كآلية للحد من الفساد اما وااداري   . . جامعة 
 .10ص ،مرجع سابق ،بادن، عبد القادر 2
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 زيادة النمو وتعظيم حقوق امسامن وأصحاب امصاح. -

  1تدعيم تنافسية الشركات ي اأسواق امالية العامية. -

II-1-4.  م حوكمة الشركات واأطراف المعنية بتطبيقهانظا 

 نظام حوكمة الشركات -1

موعة أجزاء تعمل     على تفعيل اإمكانيات وتوظيف اموارد تعد حوكمة الشركات مثابة نظام يتكون من 
ذا النظام يتم إدارة ورقابة الشركة وتعزيز الشفافية وامساءلة، ويتكون من ثاث أجزاء  بطريقة فعالة، ومن خال 

 ي: 
تلف امستلزمات ال حتاجها حوكمة الشركات، وما يتوجب توفر ها من  :Inputلمدخات ا -أ وتشمل 

 متطلبات سواء كانت متطلبات تشريعية، إدارية، قانونية أو اقتصادية. 

تلف اجهات امسؤولة عن تطبيق حوكمة الشركات، واجهاتOpération  لتشغيلا -ب امشرفة  : ويقصد به 
ذا التطبيق، وكذا اجهات الرقابية وكل كيان إداري داخل  م على  وكمة ويشجع أو خارج الشركة يسا ي تنفيذ ا

 االتزام ها وتطوير أحكامها واارتقاء ها. 

من امعاير، القواعد والقوانن امنظمة لأداء موعة  على أها تعتر امخرجات: Output لمخرجاتا -ج
للحفاظ على حقوق امسامن وأصحاب امصاح رسات العملية والتنفيذية سواء ي الشركات أو ي امصارف وما

 وحقيق اإفصاح والشفافية. 

موعة من امتطلبات ما     سبق مكن أن نستخلص أن نظام حوكمة الشركات يتضمن كمدخات 
موعة من اآليات واجهات معاجتها  التشريعية، اإدارية، القانونية وااقتصادية وال يتم وتشغيلها من طرف 

امسؤولة على تطبيق حوكمة الشركات سواء كانت داخلية أو خارجية، كالتدقيق الداخلي، جنة التدقيق، التدقيق 
لس اإدارة، اجهات الرقابية ااخرى  ارجي،  وكمة وتا م ي تطبيق ا ا من اهيئات اإدارية ال تسا شجيع وغر

رجات تعمل على ماية حقوق أصحاب امصاح  وحقيق اإفصاح  االتزام ها، وال تتفاعل فيما بينها لتحقيق 
  2والشفافية.

 
                                                 

مد رضا.  1 اأردن: اجامعة اأردنية.  .عمان .. اجلة اأردنية ي إدارة اأعمالدور لجان المراجعة كأحد دعائم الحوكمة في تحسين جودة التقارير المالية. (2011)رياض أمد، سامح 
 66-43 ، ص ص1ع
مود،  2  .119، ص ص قمرجع سابالشواورة، فيصل 
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 والشكل اموا يوضح نظام حوكمة الشركات: 

 : نظام حوكمة الشركات(II-1) الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

حوكمة  الوطي حول:    ورقة مقدمة إى املتقى  .الي واإداريما في الحد من الفساد الكمة الشركات ودور آليات حو  .(2012). رقية وآخرون ،حساي: المصدر
 . بسكرة خيضر مدجامعة  (.ماي 7-6) ا واإداريالشركات كآلية للحد من الفساد ام

 
 

  حوكمة الشركات ف المعنية بتطبيقاأطرا -2

وكمة، وحدد إى درجة كبرة مدى  ناك أربعة أطراف رئيسية تتأثر وتؤثر   أو نجاح الي التطبيق السليم لقواعد ا
ا ي ما يلي:  ذ القواعد وال مكن ذكر  الفشل ي تطبيق 

مين:  -أ  صول على المسا م من يقومون بتقدم رأمال للشركة عن طريق ملكيتهم لأسهم وذلك مقابل ا و
لس اأرباح امناسبة استثماراهم، وأيض ق ي اختيار أعضاء  م من هم ا ا تعظيم قيمة الشركة على امدى الطويل، و

ماية حقوقهم.   1اإدارة امناسبن 

 

 

                                                 
. ورقة مقدمة ي املتقى الوطي حول: حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد دور لجان مراجعة الحسابات في تفعيل حوكمة الشركات. (2012)خنوش، مال، ومعة، خر الدين.  1

مد خيضر بسكرة.  (ماي 7-6)اما واإداري   . جامعة 

 متطلبات قانونية  -

 متطلبات تشريعية -

 متطلبات إدارية  -

 متطلبات إقتصادية -

 عناصر خارجية  عناصر داخلية
 

 اهيئات امهنية  لس اإدارة 
 أسواق رأس امال التدقيق الداخلي 

ارجي  جنة التدقيق   التدقيق ا
 

 
 

ذ اأطراف  حركة تفاعلية بن 

 امسامن ماية حقوق  -

 ماية حقوق أصحاب امصاح  -

 حقيق اإفصاح والشفافية -

 تأكيد امعاملة امتساوية والعادلة -

لس اإدارة -  تفعيل مسؤوليات 

ضمان اإطار الازم لتفعيل  -
 حوكمة الشركات 

 مخرجات النظام  تشغيل النظام )عملية المعالجة( مدخات النظام   
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لس اإدارة يقوم باختيار  مجلس اإدارة: -ب  م من مثلون امسامن وأيضا اأطراف مثل أصحاب امصاح. و و
اإدارة اليومية أعمال الشركة، باإضافة إى الرقابة على أدائهم، كما يقوم  امديرين التنفيذين واللذين يوكل إليهم سلطة

  1برسم السياسات العامة للشركة وكيفية احافظة على حقوق امسامن.لس اإدارة 

لس اإدارة: -ج  اصة باأداء الفعال إى  ي اجهة امسؤولة ي الشركة عن تقدم التقارير ا اإدارة،   تعتر اإدارة 
ا اإفصاح والشفافية ي  كما أن اإدارة تكون مسئولة عن تعظيم أرباح الشركة وزيادة قيمتها باإضافة إى مسئوليتها 
لس اإدارة وبقية اأطراف امتعاملة مع الشركة، لذا  ي حلقة الوصل بن  ا للمسامن، واإدارة  امعلومات ال تنشر

رص على اختيار أ لس اإدارة.جب ا   2فراد اإدارة بعناية أهم من يقوم بتنفيذ رغبات امسامن و

موعة من اأطراف هم مصاح داخل الشركة مثل الدائنن واموردين والعمال  أصحاب المصالح: -د  م  و
تلفة ي بعض  ؤاء اأطراف يكون لديهم مصاح قد تكون متعارضة و اأحيان، واموظفن، وجب ماحظة أن 

فالدائنون على سبيل امثال، يهتمون مقدرة الشركة على السداد، ي حن يهتم العمال واموظفن على مقدرة الشركة على 
 3ااستمرار.

 

II-2.   ا  مبادئ حوكمة الشركات، محدداتها وركائز
II-2-1. مبادئ حوكمة الشركات 

تلف القواعد والنظم وااجراءات امقصود    ال حقق أفضل ماية وتوازن بن مصاح مبادئ حوكمة الشركات 
مديري الشركة وامسامن فيها، وأصحاب امصاح اأخرة امرتبطة ها، حيث صرحت منظمة التعاون ااقتصادي والتنمية 
وكمة الشركات، حيث أن امبادئ بطبيعتها تتطور وتتغر من خال اإبداع والتطور ي  بعدم وجود موذج جيد وموحد 

 4كات.الشر 

 

 

                                                 
حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اما . ورقة مقدمة ي املتقى الوطي حول: دور مبادئ حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي واإداري. (2012)عبة، فريد، وطبي، مرم.  1

مد خيضر بسكرة. (ماي 7-6)واإداري   . جامعة 
وكمة احاسبية للمؤسسة لتقارير الماليةأثر تطبيق حوكمة الشركات على اإفصاح المحاسبي وجودة ا (.2010)العياشي، زرزار.  2 واقع، ). ورقة مقدمة ي املتقى الدو اأول حول: ا

انات وآفاق  . أم البواقي: جامعة العري بن مهيدي.(ديسمر 8-7) (ر
 . ورقة مقدمة ي املتقى الوطي ن الفساد المالي واإدارينظام المعلومات المحاسبية  كأداة لتجسيد مبادئ حوكمة الشركات والحد م. (2012)تومي، ميلود، وكحول، صورية.  3

مد خيضر بسكرة. (ماي 7-6)حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اما واإداري حول:   . جامعة 
 . 12ص  مرجع سابق،،  عبد العال، طارق 4
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اات، م تعديلها ي سنة  ، 2004لقد ملت امبادئ الصادرة عن منظمة التعاون ااقتصادي والتنمية مسة 
بعد العديد من امشاورات العامة امكثفة. وقد وافقت الدول اأعضاء ي منظمة التعاون ااقتصادي والتنمية على 

 بادئ. الصياغة امعدلة للمبادئ وال أصبحت تشمل ستة م

وافز امناسبة 1حيث تعتر مبادئ منظمة التعاون ااقتصادي والتنمية مرجعا على امستوى العامي  . وتوفر ا
داف ال تتماشى مع مصلحة الشركة من جهة، ومصلحة مساميها  جلس اإدارة واإدارة التنفيذية للشركة متابعة اأ

ذ امبادئ امتاب ا بصورة أكثر  من جهة أخرى. كما توفر  عة الفعالة ال مكن عن طريقها قيام الشركات باستثمار موارد
كفاءة باإضافة إى زيادة قدرها على جذب ااستثمارات اأجنبية بالشكل الذي مكنها من التوسع وامنافسة العامية. 

ذ امبادئ أساسا ي:  وتتمثل 

 كاتضمان وجود إطار فعال لحوكمة الشر  المبدأ اأول:

ذا امبدأ على أنه ينبغي على إطار حوكمة الشركات أن يشجع على رفع مستوى الشفافية وكفاءة   يؤكد 
تلف اجهات اإشرافية والتنظيمية  دد بوضوح توزيع امسؤوليات بن  اأسواق، وأن يتوافق مع أحكام القانون و

ذا امبدأ على اجوانب التالية:  والتنفيذية. وقد ركز 

ة اأسواق ي -1 نبغي وضع إطار حوكمة الشركات هدف أن يكون ذا تأثر على اأداء ااقتصادي الشامل ونزا
وافز ال يقدمها للمشاركن ي السوق، وتشجيع قيام أسواق مالية تتميز بالشفافية والفعالية.  وا

ي نطاق اختصاص تشريعي، ينبغي أن ن امتطلبات القانونية والرقابية ال تؤثر على مارسة حوكمة الشركات إ -2
 تكون ذات شفافية وقابلية للتنفيذ وأن تتوافق مع أحكام القانون.

ن تنص التشريعات على توزيع امسؤوليات بن اهيئات امختلفة بشكل واضح مع ضمان خدمة امصلحة أ -3
 العامة. 

ة وتوفر اموارد  اإشراقيةن تتمتع كل من اهيئات أ -4 والرقابية والتنفيذية امسؤولة عن تنفيذ القانون بالسلطة والنزا
الازمة للقيام بواجباها بأسلوب مهي وبطريقة موضوعية، فضا على أن أحكامها وقراراها ينبغي أن تكون ي 

 الوقت امناسب وتتميز بالشفافية مع توفر الشرح الكاي ها. 

                                                 
1 Olivier.M, & Guillaume.S. (2005). Entreprises Multinationales  (Stratégie, Restructuration, Gouvernance), Paris: 
Imprimé en France, p272. 



 -تأطير نظري  –حوكمة الشركات          الفصل الثاني

 

32 
 

ذا امبدأ ع لى أنه ينبغي أن يشجع إطار حوكمة الشركات على كفاءة وشفافية اأسواق، وأن يكون أكد 
تلف اجهات اإشرافية والتنظيمية والتنفيذية، وأن  دد بوضوح توزيع امسؤوليات بن  متوافقا مع أحكام القانون وأن 

ة ي القيام بواجباها. ذ اجهات السلطة والنزا  1يكون لدى 

مينحماية  ني: المبدأ الثا  حقوق المسا

ذا امبدأ على ضرورة أن يوفر إطار حوكمة الشركات   ماية للمسامن، وأن يسهل هم مارسة حقوقهم. ينص  ا
 وامتمثلة ي: 

 قوق امسامن اأساسية ال تضم: ح -1

 طرق مضمونة لتسجيل املكية.  -

 نقل وحويل ملكية اأسهم.  -

صول على امعلومات ا -  اصة بالشركة ي الوقت امناسب وبصورة منتظمة. ا

 امشاركة والتصويت ي اجتماعات اجمعية العامة للمسامن.  -

لس اإدارة.  -  امشاركة ي انتخاب وعزل أعضاء 

صول على نصيب من أرباح الشركة.  - ق ي ا  ا

اذ القرارات امهمة، وإعامهم بشكل -2 بالتغيرات كاي عن القرارات امتعلقة   حق امسامن ي امشارك ي ا
 اأساسية ي الشركة. ومن بينها: 

ا من الوثائق اأساسية للشركة.  -  التعديات ي النظام اأساسي أو ي بنود تأسيس الشركة أو ي غر

 العمليات ااستثنائية ال تؤدي إى التأثر السلي على الشركة. -

 الرخيص بإصدار أسهم إضافية.  -

ق امسامن ي امشاركة الفعالة والتصويت ي اجتماعات اجمعية العامة للمسامن، وإعامهم  بالقواعد ح -3
 2.وإجراءات التصويت ال حكم اجتماعات اجمعية

                                                 
مد مصطفى 1  .55، ص مرجع سابق ،سليمان، 
مد.  2 اي  ارجين وامسمدى تأثير تطبيق حوكمة الشركات على فجوة التوقعات في مهنة المراجعة في فلسطين (.2009)خليل،  تثمرين، رسالة : دراسة حليلية آراء امراجعن ا

 .  44ماجستر ي احاسبة والتمويل غر منشورة، اجامعة ااسامية، كلية التجارة، غزة، فلسطن، ص 
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مين  المبدأ الثالث: المعاملة المتساوية للمسا

ذا امبدأ على ضرورة أن يضمن إطار حوكمة الشركات معاملة متساوي  ة لكافة امسامن، ما ي ذلك ينص 
مسامي اأقلية وامسامن اأجانب، وينبغي أن تتاح الفرصة لكافة امسامن للحصول على تعويض فعال عند انتهاك 

ي:  ذا امبدأ، و موعة من اإرشادات ال جب اأخذ ها عند االتزام بتطبيق  ناك   حقوقهم. و

ق ي وفر حقوق التصويت امتساو ت -1 ية للمسامن داخل كل فئة )ملة نفس طبقة اأسهم(، وإعطائهم ا
صول على امعلومات امتعلقة بكافة فئات اأسهم وعن حقوقهم ي التصويت قبل شراء اأسهم، وينبغي أن  ا

 جة التغير. تكون أية تغيرات ي حقوق التصويت خاضعة موافقة تلك الطبقات من امسامن، وال تتأثر سلبا نتي

ن يتم التصويت بواسطة فارزي اأصوات )اأمناء أو امفوضن( أو امرشحن هذا الغرض، بطريقة متفق عليها أ -2
 مع أصحاب اأسهم. 

مصلحة نبغي ماية مسامي اأقلية من إساءة ااستغال ال تكون بشكل مباشر أو غر مباشر، وال تكون ي -3
ناك وسائل فعالة لإصاح بشكل فعال. امسامن أصحاب النس اكمة، وينبغي أن تكون   ب ا

ن تسمح ااجراءات امتبعة لعقد اجتماعات اجمعية العامة للمسامن بامعاملة امتساوية لكل امسامن، وعلى أ -4
 الشركة أن تتجنب الصعوبات وزيادة تكاليف التصويت بدون مرر.

 الذي ا يتميز باإفصاح والشفافية. نع تداول اأسهم بالشكل م -5

لس اإدارة وامديرين التنفيذين بالشركة اإفصاح جلس اإدارة عما إذا كانت هم سواء ي -6 نبغي على أعضاء 
بشكل مباشر أو غر مباشر أو بالنيابة عن طريق طرف ثالث أية مصاح مادية قد مس مصاح الشركة بطريقة 

 مباشرة. 

بغي أن يضمن إطار حوكمة الشركات امعاملة امتساوية والعادلة جميع امسامن ضمن كل فئة )أغلبية وعليه ين  
صول  لين أو أجانب(، وذلك من حيث ضمان كل حقوقهم، كما ينبغي أن تتاح لكافة امسامن فرصة ا وأقلية، 

  1علي ي حالة تعرض حقوقهم للمخاطر.على تعويض ف

 

 
                                                 

يم.  1 ، جامعة املك رسالة ماجستر ي العلوم اادارية غر منشورة ،مدى إمكانية تطبيق الحوكمة في الشركات المدرجة في سوق اأسهم السعودي. (2008)الشعان، صاح بن ابرا
 .53امملكة العربية السعودية، ص سعود، كلية إدارة اأعمال، 



 -تأطير نظري  –حوكمة الشركات          الفصل الثاني

 

34 
 

  ااعتراف بحقوق أصحاب المصالح المبدأ الرابع:

ينص امبدأ على ااعراف حقوق أصحاب امصاح )عمال، موظفن، موردين، مستثمرين، مقرضن،  
ا القانون، أو تنشأ نتيجة اتفاقيات متبادلة، وأن يعمل على تشجيع التعاون الفعال بن  دد م(، وال  حكومات وغر

اح الشركة، وخلق الثروة وفرص عمل جديدة وضمان استمرار قوة امركز اما الشركات وأصحاب امصاح من أجل  إ
 للشركة. 

ذا امبدأ ما يلي:   وقد تضمن 

ميها   -1 وكمة الشركات على ضرورة احرام حقوق أصحاب امصاح ال  أن يشدد إطار القواعد امنظمة 
 القانون. 

 ويض مناسب ي حالة انتهاك حقوقهم. إتاحة الفرصة أصحاب امصاح للحصول على تع  -2

 أن يسمح إطار حوكمة الشركات مشاركة أصحاب امصاح ي آليات حسن مستوى اأداء.   -3

 توفر امعلومات أصحاب امصاح بأسلوب دوري وي التوقيت امناسب.   -4

اإدارة،    صال حرية مجلس السماح أصحاب امصاح من فيهم العاملن من اأفراد واجهات ال مثلهم اات  -5
ا التصرفات غر القانونية وامخالفة أخاقيات امهنة،  اوفهم ا  ما يسمح من ماية حقوقهم. للتعبر عن 

ماية الشركة من اإعسار واالتزام بتسديد   -6 وكمة الشركات هيكل كفء  أن يزود إطار القواعد امنظمة 
  1حقوق الدائنن.

 مس: اإفصاح والشفافيةالمبدأ الخا

امبدأ على ضرورة القيام، وي الوقت امناسب، باإفصاح والشفافية عن كافة اموضوعات اهامة امتعلقة ينص  
ذا امبدأ ما يلي:  ، اأداء، الرقابة، حقوق املكية وحوكمة الشركات. ويتضمن   بالشركة ما ي ذلك الوضع اما

اصة بالشركة. لنتائج ااستثمارية ونتا -1  ائج التشغيل ا

 داف الشركة. أ -2

 لكية أسهم اأغلبية وحقوقهم ي التصويت. م -3

                                                 
مد 1 اي   .45، ص مرجع سابق، خليل، 
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لس اإدارة وكبار امديرين. أ -4  عضاء 

اهم وكيفية س -5 اصة مؤ لس اإدارة وامديرين التنفيذين اأساسين وامعلومات ا ياسة مكافآت  أعضاء 
م ومدى استقاهم.   اختيار

 أو أقارهم.  لعمليات امتعلقة بأطراف من أصحاب امصاح ي الشركةا -6

رية امتوقعة. ا -7  مخاطر اجو

رية امتعلقة بالعاملن وأصحاب امصاح اآخرين. ا -8  موضوعات امادية واجو

9- . وكمة وأسلوب تنفيذ  ياكل وسياسات قواعد حوكمة الشركات ومضمون قانون ا

اسبية عالية اجودة، وتشمل امعلومات امالية وغر نبي -10 غي أن تعد امعلومات امفصح عنها استنادا إى معاير 
 1امالية. 
وعليه ينبغي أن يضمن إطار حوكمة الشركات حقيق اإفصاح الدقيق ي الوقت امناسب بشأن كل اأمور  

وأسلوب مارسة السلطة، مع ضمان الوضعية امالية واأداء واملكية امتعلقة بالشركة، وأن يكون اإفصاح شامل ومن بينها 
حيث مثل اإفصاح اجيد والشفافية ي عرض امعلومات  2توفر قنوات توصيل امعلومات مستخدميها ي الوقت امناسب،

  3عليها حوكمة الشركات.واأركان الرئيسية ال تقوم  امالية وغر امالية أحد امبادئ

 لمبدأ السادس: مسؤوليات مجلس اإدارةا
ذا لس اإدارة  امبدأ ينبغي أن يضمن إطار حوكمة الشركات التوجيه واإرشاد حسب  اسبة  ااسراتيجي للشركة و

 عن مسؤولياته أمام الشركة وامسامن. وذلك من حيث: 
لس   -1  اإدارة بإخاص على ماية مصاح الشركة وامسامن. أن يعمل 

لس اإدارة ان يسعى إى حقيق امعاملة امتساوية والعادلة جميع امسامن، وذلك إن كانت قراراته تؤثر   -2 على 
تلفة.  موعات امسامن بطرق  تلف   على 

لس اإدارة أن يضمن االتزام بالقوانن السارية وأن يتبع معاير عالية لأخاق ويضع مصاح امتعاملن   -3 على 
 ع الشركة بعن ااعتبار. م

                                                 
مود.  1 نشاوي، علي  سن ناصر، وا  حاسبة. . مسابقة البحوث السادسة على مستوى ميع قطاعات ديوان ادور الرقابة الداخلية في تطبيق مبادئ الحوكمة. (2005)الدوسري، 
ورقة مقدمة ي املتقى الوطي الثامن حول: مهنة التدقيق ي اجزائر الواقع واآفاق ي ضوء  التدقيق الداخلي ودور في إنجاح مسار تطبيق الحوكمة.. (2010)بديسي، فهيمة.  2

 . 1955أوت   20سكيكدة: جامعة  (.أكتوبر 12-11)امستجدات العامية امعاصرة 
ليم. علوي، ام 3 أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على إرساء مبدأ اإفصاح والشفافية في إطار حوكمة الشركات والحد من الفساد المالي . (2012)اعيل، وسعيدي، عبد ا

مد جامع (.ماي 7-6). ورقة مقدمة ي املتقى الوطي حول: حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اما واإداري والمحاسبي  يضر بسكرة. خة 
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موعة من امهام اأساسية امذكورة سابقا، ما ي ذلك:   -4 از  لس اإدارة القيام بإ  على 

لس اإدارة غر التنفيذين، وااتصال   لس اإدارة تعين جنة تدقيق مكونة من أعضاء  ينبغي على 
ارجية امستقلة. كما يعمل على بامديرين اأساسن وامدقق الداخلي واللجوء إى ام اختيار امسؤولن شورة ا

لس اإدارة من قبل الشركة  1التنفيذين الرئيسين ومتابعتهم وتقرير امرتبات وامزايا اممنوحة هم. وتتم مساءلة 
اذ القرارات الس لس اإدارة امهارة والكفاءة الازمة ا ليمة، وحقيق القدرة وامسامن. وجب أن يراعى ي تشكيل 

 على امتابعة وامساءلة من خال نظام فعال لتقييم ومراجعة اأداء وتقييم امخاطر.

و أن مبادئ منظمة التعاون ااقتصادي والتنمية تنطبق ي امقام اأول على شركات   در اإشارة إليه  ما 
تعامل نشط على أسهمها، وكذلك على امؤسسات  امسامة امقيدة  ي بورصة اأوراق امالية، خاصة ال جري

تكون ملكيتها موزعة بن عدد من الشركاء ما يستلزم فتلك الشركات  2امالية ال تتخذ شكل شركات مسامة.
موعة كبرة من اجمهور، كما تنطبق على  حديد العاقة بن ملكيتها وإدارها ال تكون مؤثرة بشكل مباشر على 

ذ الشركات ال وكمة. وقد صيغت   يكون مويلها الرئيسي من امصارف كضمان للدائنن إثر التزامها مبادئ ا
امبادئ حيث تتاءم مع تلك الشركات ي إطار أحكام قانون شركات امسامة وشركات التوصية باأسهم وشركات 

 ذات امسؤولية احدودة. 

وكمة   تطبيقه ي ميع دول العام، ويؤدي الشركات اجيدة الذي مكن علما بأنه ا يوجد موذجا واحدا 
لي أية  لتحقيق نفس النتائج. كما أن امبادئ السابقة ليست ملزمة وا هدف لوضع وصفة تفصيلية لنظام تشريع 

ا نقاط مرجعية مكن ااستعاندولة، لكنها تسعى لتحديد  تلفة لتطبيقها باعتبار داف واقراح وسائل  ة ها. ومن أ
موعة من الدعائم ي شكل مقومات أساسية يعتمد عليها لضمان  ذ امبادئ عمليا يتطلب توفر  أجل حقيق 

ذ امقومات نذكر ما يلي:  3التطبيق الفعلي والفعال مبادئ حوكمة الشركات. ومن بن 

اصة بضبط اأداء اإداري للشركة.ت -  وفر القوانن واللوائح ا

 ان أساسية منها جنة التدقيق وال تكون تابعة جلس اإدارة متابعة وتقييم أداء الشركات. وفر جت -

 ضوح السلطات وامسؤوليات باهيكل التنظيمي للشركة.و  -

                                                 
مد رمزي.  1 تمام لجنة معايير المحاسبة الدولية باإفصاح المحاسبي كمدخل لحوكمة الشركاتجودي،  . ورقة مقدمة ي املقى الوطي حول: حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد ا

مد خيضر بسكرة.  (.ماي 7-6)اما واإداري   جامعة 
 . 42ص ،مرجع سابقمشهداي، امان شيحان، طالب، عاء فرحان، وا 2
اجر.  3 مية. (2012)بوقرة، رابح، وغام،  ، جامعة (ماي 7-6). ورقة مقدمة ي املتقى الوطي حول: حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اما واإداري الحوكمة: المفهوم واا

 مد خيضر بسكرة. 
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 فعالية نظام التقارير وقدرته على حقيق الشفافية وتوفر امعلومات.  -

ذا من خال امسامن وأصحاب تعدد اجهات الرقابية على أداء  الشركة خاصة اأ - ، و داء اإداري واما
  1امصاح إى جانب جان التدقيق امستقلة.

ذ امبادئ توفر   ذ امبادئ تتميز نسبيا بتطبيقها العامي، فإن  اماحظ أنه ي نفس الوقت الذي تكون فيه 
ي أساسا جيدا لوضع مبادئ خاصة بكل دولة، حيث توجد عبارة تستخدم  غالبا من جانب مؤيدي حوكمة الشركات و

 2أن: "وجود نظام موحد ليائم الكل لن يكون عمليا ي اممارسة".

تركز بشكل عام على إجاد حل للمشكات ال قد تنشأ من الفصل بن كما أن مبادئ حوكمة الشركات  
اكمة ي الشركة حاب وصغار امسامن اآخرين، وكذلك أص املكية واإدارة، وكذا امشاكل بن أصحاب املكية ا

ا.  امصاح اأخرى مثل الدائنن،  العاملن وغر

II-2-2. حوكمة الشركاتلتطبيق  اأساسية محدداتال 

ناك   تمام بكل جوانب حوكمة الشركات،  إضافة للجهود امبذولة من طرف العديد من امنظمات الدولية ي اا
ذ عدد من احددات ال مكن الشركا ا بعن ااعتبار. وتتمثل  وكمة، وال جب أخذ ت من التطبيق السليم مبادئ ا

موعتن أساسيتن ما:   احددات ي 

ذ احددات إى امناخ العام لاستثمار ي الدولة. المحددات الخارجية -1  والذي يشتمل على: : تشر 

 سوق امال والشركات، القوانن امتعلقة باإفاس وكذا القوانن ال القوانن امنظمة للنشاط ااقتصادي، مثل قوانن -
 تنظم امنافسة ومنع اممارسات ااحتكارية. 

كفاءة القطاع اما )امصارف وسوق امال(، ي توفر التمويل الازم للمشروعات بالشكل الذي يشجع الشركات على   -
 التوسع وحسن أساليب التسير. 

 نافسية أسواق السلع وعناصر اإنتاج. درجة ت -

يئة سوق امال( ي تنفيذ الرقابة على الشركات.   -  كفاءة اأجهزة واهيئات الرقابية )

                                                 
 . 14، صمرجع سابق ، بديسي، فهيمة 1
 .13ص ،مرجع سابق عبد العال، طارق، 2
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ا يضمن تنفيذ القوانن والقواعد ال تضمن حسن إدارة الشركة، من خال  ارجية إى أن وجود تعود أمية احددات ا
تلف    1اأطراف ي الشركة.تقليل التعارض بن مصاح 

تلف القواعد واأساليب ال تطبق داخل الشركات، وال المحددات الداخلية -2 : تشمل احددات الداخلية 
اذ القرار وتوزيع السلطات والواجبات بشكل مناسب داخل الشركة بن  ياكل إدارية سليمة حدد كيفية ا تتضمن وضع 

ذ احددات إى اأطراف امعنية بتطبيق حوكمة ال لس اإدارة، امديرين التنفيذين وامسامن. وترجع أمية  شركات، مثل 
ا يقلل التعارض بن مصاح تلك اأطراف الثاثة.  أن وجود

ا تتأثر مجموعة أخرى من   ذ احددات، سواء كانت داخلية أو خارجية، فهي بدور در اإشارة إى أن 
نظام السياسي وااقتصادي للدولة، ومستوى التعليم والوعي لدى اأفراد. وعليه فحوكمة الشركات العوامل امرتبطة بال

يط اقتصادي ضخم تعمل ي نطاقه الشركات، كما أن إطار حوكمة الشركات يعتمد أيضا على  ليست سوى جزء من 
قيات اأعمال ومدى إدراك الشركات للمصاح البيئة القانونية والتنظيمية وامؤسسية باإضافة إى عوامل أخرى، مثل أخا

احها على امدى  البيئية وااجتماعية للمجتمعات ال تعمل فيها الشركة وال مكن أن يكون ها أثر على معتها و
  2الطويل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .46ص مرجع سابق، طالب، عاء فرحان، وامشهداي، إمان شيحان،  1
مد مصطفى،  2  .24، صمرجع سابقسليمان، 
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ددات حوكمة الشركات:   والشكل اموا يوضح 

 كمة الشركات حو  اأساسية لتطبيق محدداتال: (II-2)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. الحوكمة المؤسسية واأداء المالي ااستراتيجي للمصارف. (2011)طالب، عاء فرحان، وامشهداي، إمان شيحان،  المصدر:
 أردن: دار صفاء للنشر والتوزيع.عمان. ا

 

II-2-3. ركائز حوكمة  الشركات  

ق السليم مبادئ حوكمة الشركات، فإنه تتوفر ركائز إضافة إى احددات اأساسية ال مكن الشركات من التطبي
م أيضا ي حقيق ذلك، حيث ترتكز حوكمة الشركات على ثاث ركائز أساسية. وتتمثل فيما يلي:   أساسية تسا

ة، أمانة، مصداقية، إفصاح، الركيزة اأولى - : وتتعلق باالتزام بالسلوك والقيم اأخاقية داخل الشركة، من نزا
 افية، وذلك للحفاظ على السمعة ااقتصادية ها. عدل وشف

: وتتعلق بتفعيل دور امسامن وأصحاب امصاح ي حوكمة الشركات، من خال قيامهم بالرقابة الركيزة الثانية -
اضعة للمساءلة احاسبية أمام امسامن وأصحاب  امصاح تتمثل اساسا ي وامساءلة، حيث أن اأطراف ا

ارجي. لس اإدا  رة اللجان التابعة له كلجنة التدقيق، اإدارة العليا، إدارة التدقيق الداخلي، التدقيق ا

 

 المحددات الداخلية

مون  المسا

 مجلس اإدارة

 اإدارة التنفيذية

 ترفع  تقارير       ويراقب يعن    

 المحددات الخارجية

 لحأصحاب المصا المناخ العام لاستثمار

 القوانن امنظمة -

 كفاءة القطاع اما -

تنافسية اأسواق وعناصر  -
 اإنتاج

 كفاءة اأجهزة الرقابية -

 مؤسسات خاصة  -

 مدققون  -

 اسبون  -

 مهنيون -

 مستشارون -
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. :الركيزة الثالثة - تلف أصحاب امصاح فيها، ولرفع أدائها اما ماية الشركة و   1وتتعلق بإدارة امخاطر، 

 والشكل اموا يوضح ركائز حوكمة الشركات: 

 : ركائز حوكمة الشركات(II3-)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يم). حوكمة الشركات (2005) .ماد، طارق عبد العال المصدر: تطبيقات الحوكمة في  (التجارب -المبادئ -المفا
 .. ااسكندرية: الدار اجامعيةالمصارف

 

 
 

                                                 
 .48، صمرجع سابقماد، طارق عبد العال،  1

 إدارة المخاطر الرقابة والمساءلة السلوك اأخاقي

ضمان اإلتزام السلوكي من 
 خال:

االتزام  بقواعد السلوك امهي  -
 الرشيد،

التوازن ي حقيق مصاح اأطراف  -
 امرتبطة بالشركة،

 الشفافية عند تقدم امعلومات، -

القيام بامسؤولية ااجتماعية  -
فاظ على بيئة نظيفة.  وا

تفعيل أدوار أصحاب امصلحة 
اح الشركة من خال الرقابة  ي 

 وامساءلة:
  : أطراف رقابية عامة-

، مصلحة  يئة السوق اما
الشركات، البنك امركزي ي حالة 

 .البنوك

: مباشرةأطراف رقابية  -
لس اإدارة، جنة ا مسامون، 

ارجين،  التدقيق، امدققن ا

: اموردون، أطراف أخرى -
امستهلكون، امودعون،  العماء،

 امقرضون.

 وضع نظام إدارة امخاطر، -

اإفصاح وتوصيل امخاطر   -
أصحاب إى امستخدمن و 

 امصاح.
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II-2-4. مزايا حوكمة الشركات 

وكمة الشركات ال مكن للدناك   ا ل سو العديد من امزايا  ي مار واء كانت متقدمة أو ناشئة والشركات أن 
ذ امزايا ي :   وتتمثل 

 فيض امخاطر امتعلقة بالفساد اما واإداري ال تواجهها الشركات والدول.  -

ااقتصادي للدول ال تنتمي إليها  رفع مستوى اأداء للشركات وما يرتب عليه من دفع عجلة التنمية والتقدم  -
 الشركات.  تلك

 جذب ااستثمارات اأجنبية وتشجيع رأمال احلي على ااستثمار ي امشروعات الوطنية.  -

  1زيادة قدرة الشركات الوطنية على امنافسة العالية وفتح أسواق جديدة ها. -

ا امؤسسات وما يرتب على ذلك من زيادة ثقة ام - ستثمرين الشفافية والوضوح ي القوائم امالية ال تعد
اذ القرارات.  م عليها ي ا  واعتماد

ضمان مراجعة اأداء اما وحسن استخدام أموال الشركة ومدى التزام بالقانون وااشراف على امسؤولية  -
  2ااجتماعية للشركة ي ضوء قواعد حوكمة الشركات.

                                                 
. ورقة مقدمة إى املتقى الوطي حول: حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اما أمين التعاونيارساء مبادئ الحوكمة في شركات الت. (2012)بن الزاوي، عبد الرزاق، ونعمون، إمان.  1

مد خيضر بسكرة. (ماي 7-6)واإداري   . جامعة 

مد ميل، 2   .31، صمرجع سابق حبوش، 
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 خاصة:

ذا الفصل مكن القول ب من خال ما تطرقنا إليه أصبح أكثر من ضرورة لنظام  شركاتمة الن وجود حوكأي 

وكمة أسلوب مارسة لإدارةامؤسسات ااقتصاديةرقابة فعال بإمكانه امسامة ي حسن أداء  التحكم الرشيدة و  ، فا

داف التنظيم وامؤسسات.  باآليات الرقابية لتحقيق أ

م اأدوار ال جاءت ها اربة الفساد اما وقد كان أ وكمة  ابرز امعاير ال توضح اإداري من خال  و ا

وكمة  .عاير منظمة التعاون ااقتصادي والتنميةمك ا
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 تمهيد:
 

ذا الفصل االتطرق       اصة حوكمة الشركات، سنحاول ضمن  يم النظرية ا م امفا إى دراسة ااطار  بعد استعراض أ
 اميداي للبحث من خال عرض وحليل نتائج الدراسة اميدانية واختبار الفرضيات.

ذا الفصل إى احاور الرئيسية التالية:  وسنتطرق من خال 

III-1.  .ل الدراسة  التعريف بامؤسسة 
III-2.  .خصائص مبحوثي الدراسة 
III-3.  .اور ااستبانة  حليل 
III-4.  .اختبار الفرضيات 
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III-1.  التعريف بالمؤسسة محل الدراسة 
ي مؤسسة اقتصادية ذات طابع صناعي تقع ي واية بسك       تسعى دائما إى و  رة إن مؤسسة صناعات الكوابل 

ا، لذا  فاظ على موارد ا وا ا وتطور حسن نوعية وجودة منتجاها وتوسيع حصتها السوقية من أجل ضمان استمرار
ذا امبحث  احها.سنعرض ي  يكلها التنظيمي  ونشاطها وأميتها وعوامل   اأول نشأة امؤسسة  و

III-1-1.  نشأة وتطور مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة 
ماسي ااول      ذا  موجب امخطط ا طط التنمية ااقتصادية و نشأت وحدة بسكرة لصناعة الكوابل ضمن 

مليون دينار جزائري حيث بدأت اأعمال ها بتاريخ  112بغاف ما قدر :  (1980-1984)
وي إطار خوصصة امؤسسات اجزائرية م العمل على دخول أحد الشركاء العمالقة ي صناعة  ، 01/06/1980

ي مؤسسة أمريكية إسبانية تدعى   . %70بنسبة  2008، وذلك ي سنة General cableالكوابل و
 فصال امؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل ببسكرة عن الوحدات اأخرى م ان 1997ي هاية شهر ديسمر 

)واد السمار والقبة ( حيث أصبحت مؤسسة مستقلة بذاها وتقع ي امنطقة الصناعية غرب امدينة  وتربع على مساحة 
أما اجزء امتبقي  ،كتار مغطاة تشمل مباي اإدارة وورشات اإنتاج وامخازن ومواقف السيارات 12كتار منها  42

اصة   فهو عبارة عن مساحة خضراء وقد تستخدم ي بعض اأحيان كمخازن إضافية ي حالة  عدم كفاية امخازن ا
 ∙بامنتجات 

كما  منتوج والباقي يتم انتاجه حسب الطلبيات  وحسب السوق الوطنية، 40يقدر عدد امنتجات الرئيسية 
م ينقسمون  إى : 77عامل، حوا  590يبلغ عدد عمال امؤسسة   منهم يشتغلون بصفة مباشرة أو غر مباشرة و

 . 110إطارات  :  -

 . 110أعوان حكم :  -

 . 370أعوان تنفيذ : -

III-1-2.  لمؤسسة صناعة الكوابل بسكرةالهيكل التنظيمي 
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أن مؤسسة صناعة الكوابل تسر هيكل إداري  ناحظ (III-1)الهيكل التنظيمي الموضح  بالشكل من خال 
 متكون من: 

  .المديرية العامة -1

موعة استشارية مكونة من: تلف مهام الوحدة والتنسيق بن الدوائر  وذلك مساعدة   هتم باإشراف ومتابعة 

  : النزاعات الداخلية بن يهتم معاجة وحل مكتب مساعد الرئيس المدير العام للشؤون القانونية  والمنازعات

ارجية بن الوحدة ومورديها وزبائنها .  العمال واإدارات ا

  و امسؤول :  (الجودة)مكتب مساعد الرئيس لضمان النوعية مهمته إنابة الرئيس امدير العام ي حالة غيابه و

 يتعلق باجودة بالوحدة . عن كل ما

  : الناشئة لدى الوحدة وذلك مواكبة التطورات السريعة على  يعد من الفروعمكتب رئيس مشروع المعلوماتية

دمات ال تستفيد منها الوحدة بالنسبة مختلف النشاطات .  امستوى احلي والدو وتتمثل مهمته ي ا

  مكتب مساعد المدير العام لمشروع حبيباتPVC  :  مكلف مراقبة  سر العمل احاسي لدى الوحدة
 امبادئ احاسبية . واالتزام بتطبيق

  : سابية .مكتب مراقبة الحسابات  تقوم بامراجعة ا

ي كما يلي:    وتندرج ضمن امديرية العامة مس مديريات فرعية 

اصة بالعمليات اانتاجية من خال الدوائر التالية :: أوا : المديرية التقنية  ي اهيئة امعنية متابعة القرارات ا  و

طيط وتسير دائرة إنتاج الكوابل :  . أ  العمليةوتعتر من أكر الدوائر على مستوى امؤسسة حيث تشرف على 
شبية  ي تعبئة الكوابل ي البكرات ا  اإنتاجية مختلف امراحل من دخول امواد اأولية إى اخر مرحلة و

رسوم من طرف امصلحة وكذلك هتم تقوم بتصنيع امنتجات حسب الرنامج ام دائرة انتاج الملحقات : . ب
شب إنتاج البكرات . ا با  بتمويل الوحدة بالطاقة الكهربائية وتزويد

وكذا  تقوم مراقبة امنتوج التام الصنع ومدى مطابقته للمقاييس امعمول ها،دائرة التكنولوجيا وضمان الجودة :  . ت
ة لاستعمال . مراقبة امواد امشراة ارج   ومدى مطابقتها مواصفات الشراء من أجل التأكد من أها صا  من الداخل وا
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و تتكفل حماية وصيانة وسائل اإنتاج واآات اميكانيكية ووسائل النقل ووسائل التكييف  دائرة الصيانة : . ث
 وتأمن الطاقة الكهربائية .

ذ امديرية كانت سابقا تقوم بتنسيق وم مديرية الشراء: ثانيا: راقبة كل النشاطات امتعلقة بامشريات، ونشر إى أن 
ي تشمل دائرة الشراء . ة مع امديرية العامة و  مد

اصة القرارات تنفيذ متابعة امديرية امعنية ي :التجارية المديرية التقنية ثالثا:   النهائي  امنتوج تسير بعملية ا
 :دائرتن وتتضمن وتسويقه

 املحقات، أو النهائي بامنتوج اأمر تعلق سواء امخزون حركة وتراقب تنظم :النهائي المنتوج تسيير دائرة . أ

 . املحقات  إنتاج تسير مصلحة الكوابل، تسير مصلحة على وتشرف

 عملية البيع بتسيركما تقوم  للكوابل، امنتجة للمادة واحتياجاته السوق دراسة مهامها من :التسويق دائرة . ب

 البيع ومصلحة مصلحة خال من بالبيع امتعلقة العقود وإبرام جدد وعماء منافذ وإجاد امنتجات، وتوزيع

 .التسويق
ذ امديرية بتسجيل ميع العملالمحاسبةمديرية المالية و رابعا :  يات احاسبية و كذا امالية، وتقوم بدراسة : هتم 

 تشمل دائرتن ما:واحاسي للمؤسسة و الوضع اما 

 المالية والميزانية: . أ
اص مهمتها متابعة حركة اام مصلحة المالية: - ملفات  بإعدادتقوم و  ،والنفقات باإيراداتوال مع البنك ا

 تتابع أيضا ااموال امتعلقة ها.الشراء واحتياجات امؤسسة و 

ا تقوم  مصلحة الميزانية:  - ميزانية تتكون من فرع اميزانية الذي يقوم بوضع اميزانية ااستثمار، و  بإعدادوبدور
طوات التالية: التقديرية مع امصاح و   امديريات ااخرى للسنوات امقبلة باتباع ا

 وضع نتيجة تقديرية للسنة 

 متابعة ميع التسديدات و مقارنتها مع اميزانية 

 .اعداد تقرير شهري 

تشرف أيضا على عمليات اجرد السنوية لكل و وم بتسجيل العمليات احاسبية اليومية تقو  دائرة المحاسبة: . ب
 دورة، يوجد ها مصلحتن ما: مصلحة احاسبة العامة و مصلحة احاسبة التحليلية .
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يل  تقوم بتنظيم عمل الوسائل:: مديرية الموارد البشرية و خامسا    الدوائر وامصاح والتأكد من صاحيته وتأ
سنة للعامل العاملن و  يط العمل من امخاطر وتتكون كذلو  (قية، اانتقاء، التكوين.....الر )توفر الشروط ا ك تأمن 

 التكوين.من دائرة امستخدمن و 

III-1-3.  مؤسسة صناعة الكوابل بسكرةنشاط 

ذا اجال،      ذا بفضل إدخاها لتكنولوجيا متطورة ي  تعمل امؤسسة على إنتاج عدة أصناف من الكوابل الكهربائية و
موعات:  400إذ مكنت امؤسسة من التخصص ي انتاج أكثر من   نوع من الكوابل معت ي مس 

م ي البنايات وااستخدام امنز ويراوح نوع تستخد 229حيث تنتج منها امؤسسة حوا  الكوابل المنزلية: -
 فولط وتصنع من مادة النحاس . 750و 250بن  ضغطها ما

ا  الكوابل الصناعية: - نوع وتستخدم ي تشغيل اآات الصناعية كاحركات ويراوح ضغطها بن  70ويبلغ عدد
ا اى قسمن حسب امواد ااولية  1000و 600 ي الكوابل امعزولة فولط وتنقسم بدور امستخدمة  ي صناعتها و

 . PRCوالكوابل امعزولة مادة    PVCمادة

بن  تستخدم ي النقل الكهربائي، ويقدر التوتر امتوسط ماالكوابل الكهربائية ذات التوتر المتوسط والعالي:  -
 فولط . 3000فولط، أما التوتر العا فتفوق شدة توتر ي نقل الكهرباء  3000و  1000

تستعمل خاصة ي نقل الكهرباء من احوات إى مناطق توزيع معينة  10يبلغ عدد أنواعها  الكوابل غير  المعزولة:  -
 فولط . 22000وتتحمل تيار شدته 

ذ الكوابل لتوزيع الكهرباء  وتصنع بدرجة أوى من اأمنيوم كوابل التوزيع أو الشبكات الكهربائية:  - تستخدم 
نوع، وتنقل تيار شدته حوا  70واأمنيوم، وتتكون من حوا  والسليسيوم مكون من امغنيزيوم  AGSخليط يسمى و 

 فولط . 1000

تلفة لتوظيب  الكوابل .   -   كما تنتج امؤسسة بكرات خشبية بأحجام 

ي اطار توسيع  (الباستيكية الغذائيةمادة أولية للصناعات )كذلك شرعت امؤسسة ي إنتاج حبيبات الكومباند   - 
 استثماراها .
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III-1-4.  مية  وعوامل نجاحهامؤسسة صناعة الكوابل بسكرة أ
مية   -1  مؤسسة صناعة الكوابل أ

ديثة وامتطورة ي ميدان صناعة الكوابل الكهربائية بكل أنواعها إى أرض الواقع.  -  إدخال التكنولوجيا ا

ارج وذلك لتلبية حاجات السوق الوطنية . استرادفيض نسبة  -  الكوابل الكهربائية من ا

  امنتجات .ذالقضاء على التبعية ااقتصادية ي مثل  -

ذا نتيجة لعملية التصدير . -  إدخال العملة الصعبة و

 امتصاص البطالة وذلك بتوفر مناصب شغل للسكان خاصة للشباب . -

ياكله  .العمل على تدعيم ااقتصاد الوطي وب -  ناء 

   صناعة الكوابل عوامل نجاح مؤسسة  -2

اح امؤسسة منها:      توجد عدة عوامل داخلية وخارجية تؤدي إى 
 جنوب الباد .ذا مال و كالرابط بن بسكرة واجزائر العاصمة و  46قرها من الطريق الوطي رقم  -

  وورشات  اادارة والشؤون ااجتماعيةعمارات )جديدة بداخل امؤسسة و  وجود عدة منشآت قاعدية صلبة -
  .(اانتاج

ديدية ال تربط امؤسسة بباقي مواي ال -  وإى امؤسسة . نراب الوطي من أجل نقل السلع موجود السكك ا

  .امنتوج امصنع يتسع إنتاج أكثر من ثاثة أشهر من الكاباتو  وجود فضاء كبر لتخزين امواد اأولية -

 ميغا وات لكل واحد. 20للتيار الكهربائي اللذان مدان امؤسسة بطاقة وجود خطان  -

 من مساحة امنطقة الصناعية مدينة بسكرة . %50حجم امؤسسة الذي يشغل أكثر من  -

زت حديثا. استثماراتوجود عدة  -  أ

 ر.مليار دوا 55وجود سوق داخلي كبر خاصة بعد إعان الدولة عن الرنامج اما للتنمية ب  -

 اأوروي. ااحادعضو ي وجود اجزائر ي مال أفريقيا و  -

 امغرب العري. احادوجود اجزائر ضمن  -

 الدول العربية. اتفاقوجود اجزائر ضمن  -
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III-2- خصائص مبحوثي الدراسة 
 فيما يلي سوف نتطرق إى دراسة خصائص مبحوثي عينة الدراسة حسب امتغرات الشخصية والوظيفية.     

 : توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية والوظيفية.(III-1)جدول 

 

رجات برنامجة الطالبمن إعداد المصدر:        SPSS. V17 بااعتماد على 

، حيث بلغت الجنسبمتغير فيما يتعلق  الذكورامبحوثن كانوا من  أكثر من نصفأن  (III-1)يظهر من اجدول   
موع أفراد عينة البحث (41.8%) ناثاإي حن بلغت نسبة  (58.2%)نسبتهم  عمل ذا راجع إى طبيعة و  ،من 

ل الدراسة.   امؤسسة 

 

   
 
 
 
 

ل العلمي  المؤ

 55.7% 44 تقي سامي
 22.8% 18 ليسانس

 3 %3.8 (PGS)شهادة دراسات عليا متخصصة 
 16.5% 13 مهندس

 1.3% 1 ماجستر
 %100 79 المجموع

 سنوات الخبرة

 39.2% 31 سنوات 5أقل من 
 26.6% 21 سنوات 10إى أقل من  5من 
 12.7% 10 سنة 15إى أقل من 10من 
 21.5% 17 سنة فأكثر 15من 

 %100 79 المجموع

 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير

 الجنس
 58.2% 46 ذكر

 41.8% 33 أنثى
 %100 79 المجموع

 العمر
 

 22.8% 18 سنة 30أقل من 
 39.2% 31 40إى أقل من  30من 
 25.3% 20 50إى أقل من  40من 
 12.7% 10 سنة فأكثر 50من 

 %100 79 المجموع
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، (39.2%)احتلت أعلى نسبة بواقع  (سنة 40إى أقل من  30من )فنجد أن الفئة  لمتغير العمروبالنسبة    
ذا يدل  ديثة، امؤسسةعلى أن و رات وامهارات ا رجن اجدد ذوي ا أما نسبة  هتم بعملية استقطاب وتوظيف ا

ي حن نسبة امبحوثن ضمن الفئة  (،25.3%)بلغت  (سنة 50إى أقل من  40من )امبحوثن ضمن الفئة العمرية 
د أن ، (22.8%)بلغت  (سنة 30أقل من )العمرية  سنة  50) امبحوثن الذين ينتمون إى الفئة العمريةوي اأخر 

وعلى العموم مكن القول أن امؤسسة متلك تنوع ي فئات اأعمار والذي يعتر عامل إجاي (، 12.7%) بلغت( فأكثر
 ها.

ل العلميبم وفيما يتعلق ، مقابل من ملة شهادة تقي سامي ( 55.7%)أن  فنجدللمبحوثن  تغير المؤ
اصلن من ملة شهادة مهندس، (16.5%)و  ،شهادة الليسانس ىمنهم حاصلون عل (%22.8)  على أما نسبة ا

 اجستر بنسبةشهادة ام علىوآخر نسبة كانت للحاصلن  ،(%3.8) بلغت( (PGS تخصصةامعليا الدراسات الشهادة 
و أمر جيد ي مرتفعة لمبحوثنلامستويات التعليمية أن  وهذا نستنتج ،(%1.3) بلغت ل  ،و وعليه فإن امؤسسة 

وكمة   بكل مبادئها. الدراسة هذا امستوى التعليمي تستطيع تطبيق ا

 ،سنوات 5 منهم تقل خرهم عن( %39.2)د أن لدى امبحوثن  سنوات الخبرةوعند التحقق من        
اوزت سنوات خرهم  (%21.5)و، (سنوات 10إى أقل من  5من )ترواح خرهم  منهم( %26.6)و من امبحوثن 

وعليه يتضح  ،(%12.7)د نسبتهم  (سنة 15إى أقل من  10من )أما اأفراد الذين تقع خرهم ي اجال سنة  15
م  رات لدى العاملن، وعلى استقرار ذا مؤشر على تراكم ا أن أغلبية أفراد البحث لديهم مستوى خرة جيدة، و

رات، وااستفادة القصوى من مهاراهم وقدراهم.  ذ ا ل الدراسة استغال   الوظيفي وعلى امؤسسة 
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III-3.  (أسئلة البحثاإجابة على )تحليل محاور ااستبانة 

اور ااستبانة بغية اإجابة على أسئلة البحث، حيث م استخدام اإحصاء         ذا العنصر سوف نقوم بتحليل  ي 
راف امعياري  ساي واا إجابات أفراد عينة البحث عن  ("5-1على مقياس ليكرت ")الوصفي باستخراج امتوسط ا

ساي إجابات امبحوثن عن كل عبارة وكمة الشركاتبأبعاد حعبارات ااستبانة امتعلقة  ، وقد تقرر أن يكون امتوسط ا
داا على مستوى  (3.5أقل من  -2.5)" من القبول، ومن منخفضداا على مستوى " (2.5أقل من  -1)من 

 تلك النتائج كما يلي: (III-2) ". ويظهر اجدولمرتفعداا على مستوى " (5 -3.5)"، ومن متوسط"

و مستوى   -1  ؟تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بمؤسسة صناعة الكوابل بسكرة السؤال اأول: ما 

      : ذا السؤال سوف نقوم بتحليل النتائج اموضحة ي اجدول اموا  لإجابة على 

مية النسبية إجابات أفراد عينة البحث عن  :(III-2)الجدول  المتوسطات الحسابية واانحرافات المعيارية واأ
 أبعاد حوكمة الشركات.عبارات 

رقم 
 وعبارات القياس حوكمة الشركاتأبعاد  العبارة

المتوسط 
 الحسابي

اانحراف 
 المعياري

مية  اأ
 النسبية

مستوى 
 القبول

مين حماية -أوا                  متوسط 5 0.244 3.30 حقوق المسا

1 
بصفة دورية  ؤسسةيتم حصول امسامن على امعلومات امتعلقة بام

 ومنتظمة.
 مرتفع 2 0.847 3.89

 منخفض 7 0.757 2.06 يقوم امسامون بامشاركة والتصويت ي اجتماعات اجمعية العامة. 2

 مرتفع 3 0.650 3.75 لس اإدارة.يشارك امسامون ي انتخاب أو عزل أعضاء  3

4 
 يشارك امسامون ي التعديات على النظام اأساسي وبنود التأسيس.

 منخفض 6 0.587 2.39

م الذين يقومون بتحديد نسبة اأرباح اموزعة. 5  مرتفع 4 0.570 3.57 إن امسامون 

6 

فيضه أو ااندماج من قبل  أعضاء غالبية يتخذ قرار زيادة رأس امال و
 اهيئة العامة.

 مرتفع 5 0.595 3.54

7 
تتوفر لدى امسامن معلومات كافية عن اجتماعات اجمعية العامة 

 مرتفع 1 0.636 3.92 وامدفوعات ال يتخذ بشأها قرارات ي ااجتماع.
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مين -ثانيا                 مرتفع 4 0.184 3.81 المعاملة العادلة بين المسا

8 
حقوق التصويت معروفة ومتساوية للمسامن كافة وحتفظ امؤسسة 

 مرتفع 3 0.472 4.22 بسجل يتضمن أماء امسامن كافة.

9 

يتم ماية حقوق اأقلية من امسامن من اممارسات ااستغالية من 
 غرجانب أو مصلحة امسامن امسيطرين سواء بطريقة مباشرة أو 

 مباشرة مع توفر وسائل تعويضية فعالة.

 مرتفع 2 0.683 4.24

10 
تسمح ااجراءات امتبعة لعقد اجتماعات اجمعيات العامة للمسامن 

 بامعاملة امتساوية لكل امسامن.
 مرتفع 1 0.572 4.44

11 
 

الصعوبات امتعلقة باجتماعات اجمعيات العامة  ؤسسةتتجنب ام
 وارتفاع تكاليف التصويت للمسامن.

 مرتفع 4 0.517 4.04

12 
ساب امطلعن على امعلومات  ار والتداول  يتم حظر اا

 منخفض 6 0.656 1.92 الداخلية.

 
13 

اصة  يفصح لس اإدارة وامديرين عن تعاماهم ا أعضاء 
بالصفقات أو اأمور ال ها تأثر على امؤسسة سواء بأسلوب 

 مباشر أو غر مباشر أو نيابة عن اأطراف اأخرى.
 مرتفع 5 0.480 4.03

 مرتفع 3 0.664 3.87 دور أصحاب المصالح -ثالثا           

ميها القانون.  يتم احرام 14  مرتفع 2 0.995 3.90 حقوق أصحاب امصاح ال 

15 
يتم إتاحة الفرصة أصحاب امصاح للحصول على تعويض مناسب عن 

 مرتفع 3 0.847 3.89 انتهاك حقوقهم.

 مرتفع 1 0.809 4.01 يتم العمل على تطوير آليات مشاركة اموظفن ي حسن اأداء.  16

17 
السماح لذوي امصاح بااتصال حرية مجلس اإدارة للتعبر عن  يتم

ا التصرفات غر القانونية وامنافسة أخاقيات امهنة.   مرتفع 4 0.774 3.80 اوفهم 

18 
يكل فعال كفء للحماية من ااعسار والتطبيق الفعال  يتم تصميم 

 مرتفع 5 0.937 3.76 قوق الدائنن. 
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رجات برنامج  ةطالبمن إعداد ال المصدر:       SPSS. V 17بااعتماد على 

 

 

 

 

 

 مرتفع 2 0.638 3.94 اافـــصـــــاح والشــــفـافـــيــة -رابعا              

 مرتفع 2 0.899 4.01 .مؤسسةيتم اافصاح عن النتائج امالية والتشغيلية لل 19

20 
لس اإدارة وامديرين التنفيذين  يتم اافصاح عن مكافآت أعضاء 

اهم وكيفية  اصة مؤ م وعاقتهم بامديرين وامعلومات ا اختيار
 اآخرين ومدى استقاهم.

 مرتفع 3 0.816 4.00

رية امتوقعة.  21  مرتفع 6 1.075 3.81 يتم اافصاح عن عناصر امخاطر اجو

22 
الف  لس اإدارة بوضع اأنظمة واللوائح الداخلية ما ا  يقوم 

 مرتفع 1 0.775 4.04 التشريعات والقوانن

23 
ل ومستقل ويقوم  رى سابات السنوية من قبل مراجع مؤ مراجعة ا

 مرتفع 4 0.940 3.96 تقرير للهيئة العامة. 

24 
توجد قنوات اتصال كافية لتوفر البيانات وامعلومات ي الوقت امناسب 

 وبتكلفة معقولة.
 مرتفع 5 1.042 3.87

 مرتفع 1 0.627 3.96 مسؤوليات مجلس اإدارة -خامسا

25 
لس اإدارة العناية الكافية للمحافظة على مصلحة ام  ؤسسةيبذل أعضاء 

 مرتفع 5 1.071 3.73 وحقوق امسامن.

26 
لس اإدارة مسؤول عن إدارة أعمال الشركة وشؤون اموظفن وتعين الرئيس 

 مرتفع 1 0.694 4.18 التنفيذي وكبار اموظفن.

 مرتفع 3 0.749 4.05 ومتابعة واحال كبار اموظفن عند الضرورة.يقوم اجلس باختيار ومكافأة  27

لس اإدارة من سامة التقارير ونظم احاسبة وامالية للشركة. 28  مرتفع 2 0.844 4.08 يتأكد 

لس اإدارة باإشراف على عملية اافصاح ووسائل ااتصال.  29  مرتفع 4 1.039 3.81 يقوم 

 مرتفع ــــــــــــــــــ 0.293 3.75 الشركات بشكل عام  حوكمة
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" جاء مسؤوليات مجلس اإدارةناحظ أن بعد " (III-2)من خال اجدول  :مسؤوليات مجلس اإدارة -1
ساي لإجابات عن  بالرتيب اأول من حيث اأمية النسبية امعطاة له من قبل أفراد عينة البحث، إذ بلغ امتوسط ا

راف معياري قدر  (3.96)ذا الب عد  ذا الب عد يشر إى نسبة قبول (0.627)با ، ووفقا مقياس الدراسة فإن 
ذا البعد أها تشكل قبوا أن ، كما ناحظ مرتفعة أيضا، حيث تراوحت  مرتفعاإجابات أفراد عينة البحث على عبارات 

رافات امعيارية ما بن (4.18 -3.73)امتوسطات ما بن  ذا ما يدل على ، (1.071 -0.627)، وتراوحت اا و
حقوق و  للمحافظة على مصلحة امؤسسةلس اإدارة مسؤول عن إدارة أعمال امؤسسة ويبذلون العناية الكافية أن 

 امسامن.

" جاء بالرتيب الثاي من اافصاح والشفافيةناحظ أن ب عد " (III-2)من خال اجدول  :اافصاح والشفافية -2
ذا الب عد  ساي لإجابات عن   (3.94)حيث اأمية النسبية امعطاة له من قبل أفراد عينة البحث، إذ بلغ امتوسط ا

راف معياري  ذا الب عد يشر إى نسبة قبول (0.638)با إجابات  أن، كما ناحظ رتفعةم، ووفقا مقياس الدراسة فإن 
ذا البعد تشكل قبوا   -3.81)أيضا، حيث تراوحت امتوسطات ما بن  مرتفعاأفراد عينة البحث على عبارات 

رافات امعيارية ما بن (4.04 ل الدراسة (1.075 -0.638)، وتراوحت اا ذ النتيجة أن امؤسسة  . وتفسر 
ذا باإضافة إى أها تقوم بوضع  رية امتوقعة،  تقوم باإفصاح عن نتائجها امالية والتشغيلية، وحديد عناصر امخاطر اجو

الف التشريعات والقوانن.  اأنظمة واللوائح الداخلية ما ا 

" جاء بالرتيب الثالث من دور اصحاب المصالحأن ب عد " (III-2)اجدول يتضح من  :دور أصحاب المصالح -3
ذا الب عد  ساي لإجابات عن   (3.87)حيث اأمية النسبية امعطاة له من قبل أفراد عينة البحث، إذ بلغ امتوسط ا

راف معياري  ذا الب عد يشر إى نسبة قبول (0.664)با  ، كما ناحظ من متوسط مرتفعة، ووفقا مقياس الدراسة فإن 

ذا البعد أها تشكل قبوا  أيضا، حيث تراوحت امتوسطات ما بن  مرتفعاإجابات أفراد عينة البحث على عبارات 
رافات امعيارية ما بن (4.01 -3.76) ل (0.995 -0.664)، وتراوحت اا ذ النتيجة أن امؤسسة  . وتفسر 

ميها القانون، وإتاحة الفرصة أصحاب امصاح للحصول على الدراسة تقوم باحرام حقوق  أصحاب امصاح ال 
ذ ا باإضافة إى أها تقوم بالسماح لذوي امصاح بااتصال حرية مجلس اإدارة تعويض مناسب عن انتهاك حقوقهم، 

ا التصرفات الغر القانونية. اوفهم   للتعبر عن 
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مين المعاملة -4 مينأن ب عد " (III-2)يتضح دوما من اجدول  :العادلة بين المسا " المعاملة العادلة بين المسا
ساي لإجابات  جاء بالرتيب الرابع من حيث اأمية النسبية امعطاة له من قبل أفراد عينة البحث، إذ بلغ امتوسط ا

ذا الب عد  راف معياري  (3.81)عن  ذا الب عد يشر إى نسبة  ، ووفقا(0.184)با ،  قبول مرتفعةمقياس الدراسة فإن 
ذا البعد أها تشكل قبوا  ، حيث أيضا مرتفعاكما ناحظ من متوسط إجابات أفراد عينة البحث على عبارات 

رافات امعيارية ما بن (4.44 -1.92)تراوحت امتوسطات ما بن  ومكن  .(0.683 -0.184)، وتراوحت اا
ذ النتيجة أن  تقوم باحرام حقوق اأقلية من امسامن من اممارسات ااستغالية من ل الدراسة  امؤسسةتفسر 

فعالة، كما تسمح جانب أو مصلحة امسامن امسيطرين سواء بطريقة مباشرة أو غر مباشرة مع توفر وسائل تعويضية 
العامة للمسامن بامعاملة امتساوية لكل امسامن، باإضافة إى أها ااجراءات امتبعة لعقد اجتماعات اجمعيات 

 تتجنب الصعوبات امتعلقة باجتماعات اجمعيات العامة وارتفاع تكاليف التصويت للمسامن.

مين - مين ب عد "أن  (III-2)اجدول يتضح دوما من  :حماية حقوق المسا " جاء بالرتيب  حماية حقوق المسا
ذا الب عد  امسا ساي لإجابات عن  من حيث اأمية النسبية امعطاة له من قبل أفراد عينة البحث، إذ بلغ امتوسط ا
راف معياري  (3.30) ذا الب عد يشر إى نسبة (0.244)با ، كما ناحظ قبول مرتفعة، ووفقا مقياس الدراسة فإن 

ذا البعد أها تشكل قبوا  ، حيث تراوحت امتوسطات أيضامرتفعا من متوسط إجابات أفراد عينة البحث على عبارات 
رافات امعيارية ما بن (3.92 -2.06)ما بن  ذ النتيجة أن ، (0.847 -0.244)، وتراوحت اا ومكن تفسر 

ل الدراسة  ق ي انتخاب أو تسمح للمسامن بامشامؤسسة  اركة والتصويت ي اجتماعات اجمعية العامة، كما هم ا
صل امسامن على امعلومات امتعلقة بامؤسسة بصفة دورية ومنتظمة باإضافة إى   لس اإدارة، كذلك  عزل أعضاء 

م من يقومون بتحديد نسبة اأرباح اموزعة.  كوهم 
        بلبي 

فرع  -حوكمة الشركات لدى مؤسسة صناعة الكوابل مبادئ تطبيق أن مستوى  على ما تقدم يتضح وبناءا      
حوكمة  متغير جابات المبحوثين عنإجاء مرتفعا وفقا لمقياس الدراسة إذ بلغ متوسط  بسكرة -جنرال كابل 

  .(0.293)بانحراف معياري قدر  (3.75) ككل  الشركات
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III-4. اختبار الفرضيات 
 (: H1)اختبار الفرضية الرئيسية  -1

 ."(0.05)تلتزم كثيرا بمبادئ حوكمة الشركات عند مستوى الدالة  مؤسسة صناعة الكوابلإن "

ذ الفرضية سوف نعتمد على اختبار      (One-Sample T- test)للعينة الواحدة  Tاختبار وحليل 
 : يبن ذلك (III-3)  اجدولو 

 
 

 مستوى المعنوية المعتمد مستوى المعنوية المحسوب **الجدولية tقيمة  المحسوبة Tقيمة 

22.898 1.990 0.000
* 0.05 

       SPSS. V17رجات برنامج  بااعتماد على : من إعداد الطالبةالمصدر      ( 0.05)ذات دالة احصائية عند مستوى امعنوية *

 

فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بديلتها ال  (1.990)اجدولية  tأكر من  (22.898)احسوبة  Tما أن         
  0.05 امعنويةوذلك عند مستوى  بمبادئ حوكمة الشركاتتؤكد على أن مؤسسة صناعة الكوابل تلتزم كثرا 

ا مستوى امعنوية احسوب )  1.(0.05و أقل من مستوى امعنوية امعتمد  "0.000"ذ النتيجة يؤكد

 (:H11)اختبار الفرضية الفرعية اأولى    -2

مين يؤثر تأثيرا ذو دالة إحصائية في مستوى تطبيق الحوكمة " بمؤسسة  توفر مقومات حماية حقوق المسا
 ." (0.05)صناعة الكوابل بسكرة عند مستوى الدالة 

 
 

 

       SPSS. V17رجات برنامج  من إعداد الطالبة بااعتماد على المصدر:      ( 0.05)ذات دالة احصائية عند مستوى امعنوية *     

                                                           

�= اجدولية� ** −�2 ,��  =� −�2 ,�− =
� . 5, =1.990 

1
  

 مستوى المعنوية المعتمد مستوى المعنوية المحسوب **الجدولية tقيمة  المحسوبة Tقيمة 

11.038 1.990 0.000
* 0.05 

 للعينة الواحدة لتحليل واختبار الفرضية الرئيسية Tنتائج اختبار : (III-3)الجدول    

 تحليل واختبار الفرضية الفرعية اأولى: (III-4)الجدول    
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فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بديلتها ال  (1.990)اجدولية  tأكر من  (11.038)احسوبة  Tما أن      
مين بمبدأصناعة الكوابل تلتزم كثرا  تؤكد على أن مؤسسة   0.05 امعنويةوذلك عند مستوى  حماية حقوق المسا

ا مستوى امعنوية احسوب )  .(0.05و أقل من مستوى امعنوية امعتمد  "0.000"ذ النتيجة يؤكد

 (:H12) ثانيةاختبار الفرضية الفرعية ال1 -3

مينتوفر مقومات "  يؤثر تأثيرا ذو دالة إحصائية في مستوى تطبيق الحوكمة  المعاملة العادلة بين المسا
 ". (0.05)بمؤسسة صناعة الكوابل بسكرة عند مستوى الدالة 

 
 

 المعنوية المعتمد مستوى مستوى المعنوية المحسوب **الجدولية Tقيمة  المحسوبة Tقيمة 

39.151 1.990 0.000* 0.05 

 SPSS. V17رجات برنامج  من إعداد الطالبة بااعتماد على المصدر:      ( 0.05)ذات دالة احصائية عند مستوى امعنوية *     

فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بديلتها ال  (1.990)اجدولية  tأكر من  (39.151)احسوبة  Tما أن         
مينتؤكد على أن مؤسسة صناعة الكوابل تلتزم كثرا   امعنويةوذلك عند مستوى  بمبدأ المعاملة العادلة بين المسا

ا مستوى امعنوية احسوب ) 0.05  .(0.05و أقل من مستوى امعنوية امعتمد " 0.000"ذ النتيجة يؤكد

 (:H13) لثةالفرضية الفرعية الثا اختبار  -4

حصائية يؤثر تأثيرا ذو دالة إفي ممارسة الرقابة على اإدارة  تدعم دور أصحاب المصالح توفر مقومات" 
 ". (0.05)بمؤسسة صناعة الكوابل بسكرة عند مستوى الدالة  في مستوى تطبيق الحوكمة

 

 

 

 

 مستوى المعنوية المعتمد مستوى المعنوية المحسوب **الجدولية tقيمة  المحسوبة Tقيمة 

11.655 1.990 0.000
* 0.05 

 SPSS. V17رجات برنامج  من إعداد الطالبة بااعتماد على المصدر:      ( 0.05)ذات دالة احصائية عند مستوى امعنوية *     
                                                           

1
�= الجدولية� **  −�2 ,��  =� −�2 ,�− =

� . 5, =1.990 
1
  

 

 واختبار الفرضية الفرعية الثانية تحليل: (III-5)الجدول    

 واختبار الفرضية الفرعية الثالثة تحليل: (III-6)الجدول 
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فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بديلتها ال  (1.990)اجدولية  tأكر من  (11.655)احسوبة  Tما أن        
ذ ) 0.05امعنوية وذلك عند مستوى  بمبدأ دور أصحاب المصالحتؤكد على أن مؤسسة صناعة الكوابل تلتزم كثرا 

ا مستوى امعنوية احسوب  1.(0.05و أقل من مستوى امعنوية امعتمد  "0.000"النتيجة يؤكد
 

 (:H14)اختبار الفرضية الفرعية الرابعة  -5

وكمة مؤسسة صناعة  اافصاح والشفافيةتوفر مقومات "  يؤثر تأثرا ذو دالة إحصائية ي مستوى تطبيق ا
 ". (0.05)الكوابل بسكرة عند مستوى الدالة 

 

 SPSS. V17رجات برنامج  من إعداد الطالبة بااعتماد على المصدر:      ( 0.05)ذات دالة احصائية عند مستوى امعنوية *          
 

فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بديلتها  (1.990)اجدولية  tأكر من  (13.216)احسوبة  Tما أن          
ذ ) 0.05وذلك عند مستوى دالة  اافصاح والشفافيةبمبدأ ال تؤكد على أن مؤسسة صناعة الكوابل تلتزم كثرا 

ا مستوى امعنوية احسوب  2.(0.05و أقل من مستوى امعنوية امعتمد  "0.000"النتيجة يؤكد
 

 (:H15) خامسةالفرضية الفرعية ال اختبار -6

يؤثر تأثيرا ذو دالة إحصائية في مستوى تطبيق الحوكمة  س اادارةلتحدد مسؤوليات مجتوفر مقومات " 
 ". (0.05)بمؤسسة صناعة الكوابل بسكرة عند مستوى الدالة 

 

                                                           

** tاجدولية =� −�2 ,��  =� −�2 ,�− =
� . 5, =1.990 

1
  

 
2
  

 مستوى المعنوية المعتمد مستوى المعنوية المحسوب **الجدولية tقيمة  المحسوبة Tقيمة 

13.216 1.990 0.000
* 0.05 

 المعنوية المعتمد مستوى مستوى المعنوية المحسوب **الجدولية tقيمة  المحسوبة Tقيمة 

13.731 1.990 *
0.000 0.05 

 تحليل واختبار الفرضية الفرعية الخامسة :(III-8)الجدول    

 تحليل واختبار الفرضية الفرعية الرابعة: (III-7)الجدول    

 SPSS. V17رجات برنامج  من إعداد الطالبة بااعتماد على المصدر:      ( 0.05)ذات دالة احصائية عند مستوى امعنوية *
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فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل بديلتها ال  (1.990)اجدولية  tأكر من  (13.731)احسوبة  Tما أن      
لس اادارةتؤكد على أن مؤسسة صناعة الكوابل تلتزم كثرا  ذ ) 0.05وذلك عند مستوى دالة  مبدأ مسؤوليات 

ا مستوى امعنوية احسوب  1.(0.05و أقل من مستوى امعنوية امعتمد  "0.000"النتيجة يؤكد
 

  

                                                           

�= اجدولية� ** −�2 ,��  =� −�2 ,�− =
� . 5, =1.990 

1
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 خاصة:
     

ذا الفصل على نشأة وتطور          ، ولقد بسكرة -فرع جنرال كابل -مؤسسة صناعة الكوابل تعرفنا من خال 
دفنا من  دانية ال م توزيعها على اموظفن اإدارين بامؤسسة، اعتمدنا على ااستبانة ي مع معلومات الدراسة امي و

ذا، وبعد اسرجاعها قمنا بتفريغها وحليل بياناها باستخدام أساليب إحصائية  خاها اإجابة على إشكالية حثنا 
  عديدة، وتوصلنا إى عدة نتائج أمها:

بسكرة جاء مرتفعا وفقا  -فرع جنرال كابل  -اعة الكوابل مستوى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات لدى مؤسسة صن -
راف معياري قدر  (3.75)جابات امبحوثن عن متغر حوكمة الشركات ككل إمقياس الدراسة إذ بلغ متوسط  با

(0.293) . 
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  (النتائج والتوصيات)الخاتمة 
 

 وكمة الشركات قد أصبحت عنصرا فعاا ي أية اسراتيجية هدف للنجاح ي ما اشك فيه أن ح

 ظل الفرص ال يتيحها ااقتصاد العامي والتهديدات التنافسية ال يشكلها من جهة أخرى، باإضافة إى كون 

وكمة  ي امؤسسات يؤدي إى جذب ااستثمارات بأقل التكاليف، ويسهل إجراءات وضع،  حسن تطبيق ا

   .تنفيذ ورقابة إسراتيجية امؤسسة

ل الدراسة، واميدانية وبعد الدراسة النظرية  ال قمنا ها معرفة مدى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات بامؤسسة 
موعة من النتائج   :م تقسيمها إىخلصنا إى 

  : النتائج النظرية  -أوا

رافات للفضائح استجابة امؤسسات حوكمة تمام بنظاماا كان لقد -  من كل عرفته الذي وامالية اإدارية  واا

لرا اأمريكية، امتحدة الوايات  العليا واإدارة اإدارة لس أعضاء بن امصاح تعارض إى باإضافة وفرنسا، إ

 ن.موامسا

وكمة مصطلح لتداخل نظرا -  إجاد الصعب من فإنه  وااجتماعية وامالية وااقتصادية التنظيمية اأمور من العديد ي ا

 وما ،وأمان شفافية ي مؤسسةا ورقابة خاله إدارة من يتم أسلوب أو نظام كل :أنه إا امؤسسات، وكمة موحد تعريف

نب اآخذة اأطراف ميع مصاح حقيق يضمن  وآداب أخاقيات وي اآخذة اأطراف بن والنزاعات الصراعات و

قوق واحرام امهنة  .امسؤوليات وتطبيق ا

ا من وال ،ؤسسةام أداء ي ااختاف يكون الشركات حوكمة على امؤثرة ااقتصادية النظريات اختاف على -  أبرز

 .لمؤسساتل والفعالية اأداء حقيق تضمن ال الوكالة نظرية

اذ إىي امؤسسات ااقتصادية  حوكمةلل السليمة امبادئ إتباع يؤدى -  وسوء الفساد ضد الازمة ااحتياطات ا

 . الشفافية تشجيع مع اإدارة،

وكمة حدد - قوق توزيع ا  وأصحاب وامسامن وامديرين اإدارة لس مثل امشاركن تلف بن وامسؤوليات ا

اذ الازمة واإجراءات القواعد تبن كما اأخرى، امصاح  حقيق يتم خاله من الذي اهيكل وتوفر القرارات ا

داف  .اأداء على والرقابة اأ
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كم وضع وتطبيقإ - وكمة ن ما  ارجي  ا ي اأخاقيات ال تسود ، أما على امستوى ا على مستوى امؤسسة إما 
   .فيجب أن يواكب ذلك حسن امناخ امؤسسي عن طريق ضبط القوانن والتنظيمات

موعة من امبادئ أمها اإفصاح والشفافية ي القوائم امالية. -  تقوم حوكمة الشركات على 

 الميدانية:  النتائج -ثانيا   

ساي لإجابات وفقا مقياس الدراسة مرتفعا جاء  مسؤوليات مجلس اادارةعد ب   - وذلك بدالة ارتفاع الوسط ا
(3.96 .) 

ساي لإجاباتوفقا مقياس الدراسة مرتفعا جاء  اافصاح والشفافيةعد ب   -    (.3.94) وذلك بدالة ارتفاع الوسط ا

ساي لإجاباتوفقا مقياس الدراسة مرتفعا جاء  دور أصحاب المصالحعد ب   -  وذلك بدالة ارتفاع الوسط ا
(3.87.) 

مينعد ب   - ساي وفقا مقياس الدراسة مرتفعا جاء  المعاملة العادلة بين المسا وذلك بدالة ارتفاع الوسط ا
 (.3.81)لإجابات 

مينعد ب   - ساي لإجابات وفقا مقياس الدراسة متوسطا جاء  حماية حقوق المسا وذلك بدالة الوسط ا
(3.30.) 

مين توفر مقومات - يؤثر تأثرا ذو دالة إحصائية ي مستوى تطبيق حوكمة الشركات مؤسسة  حماية حقوق المسا
 .(0.05)صناعة الكوابل بسكرة عند مستوى الدالة 

مينتوفر مقومات  - يؤثر تأثرا ذو دالة إحصائية ي مستوى تطبيق حوكمة الشركات  المعاملة العادلة بين المسا
 .(0.05)مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة عند مستوى الدالة 

ي مارسة الرقابة على اإدارة يؤثر تأثرا ذو دالة إحصائية ي مستوى  تدعم دور أصحاب المصالح توفر مقومات -
 .(0.05)بسكرة عند مستوى الدالة مؤسسة صناعة الكوابل  تطبيق حوكمة الشركات

مؤسسة صناعة  حوكمة الشركاتيؤثر تأثرا ذو دالة إحصائية ي مستوى تطبيق  اافصاح والشفافيةتوفر مقومات  -
 .(0.05)الكوابل بسكرة عند مستوى الدالة 

 حوكمة الشركاتيؤثر تأثرا ذو دالة إحصائية ي مستوى تطبيق  س اادارةلتحدد مسؤوليات مجتوفر مقومات  -
 .(0.05)مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة عند مستوى الدالة 
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بناءا على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج سابقة مكن تقدم التوصيات التالية:  :التوصيات  

ص كيفية اختيار  - وكمة فيما  ال ا س اإدارة لأعضاء  ضرورة االتزام بتوصيات الييئات وامنظمات الدولية ي 
 .م...ام والصاحيات اممنوحة ههوكذا مدة عضويت

ص مكو  عضاء وامديرينضرورة عقد دورات تدريبية وتكوينية متخصصة بالنسبة لأ  - س اإدارة لام هذا فيما 
 .مة الشركاتوكوح

 .د متخصصة لتدريب وتكوين امديرين ي اجزائرإنشاء معا  -

اص ضرورة مواكبة التطورات  - ص حوكمة الشركاتكيم العا و لج التعناة ي بيئة اأعمال، ضمن ملا  .ذا فيما 

نشر الوعي بأمية حوكمة امؤسسات ي عملية إدارة امؤسسات عن طريق وسائل اإعام ، اجمعيات ، امنظمات  -
 .واجهات امعنية

خلق قنوات مرافقة ومتابعة من قبل الدولة للمؤسسات ال يتم خوصصتها من أجل ضمان سرورة عملها على أساس  -
 .متن من حوكمة امؤسسات
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 قسم علوم التسيير  جامعة محمد خيضر بسكرة 

 السنة الثانية ماستر حاكمية المؤسسات                كلية العلوم ااقتصادية والتجارية    
 وعلوم التسيير         
 

 

 استبانة البحث 
 اأخ الفاضل.....، اأخت الفاضلة.....، 

  السام عليكم ورمة اه وبركاته،،،،،

ذ ااستبانة ال صممت جمع امعلومات الازمة للدراسة ال نقوم         ا يسرنا أن نضع بن أيديكم  إعداد
صص "حاكمية امؤسسات  التزاممدى "، بعنوان "استكماا للحصول على شهادة اماسر ي علوم التسير 

  -فرع جنرال كابل - الكوابل صناعة ": دراسة حالة: مؤسسةالجزائرية بمبادئ حوكمة الشركات مؤسساتال
 بسكرة. 

ذ الدراسة إى التعرف على          بسكرة  –فرع جنرال كابل  –مؤسسة صناعة الكوابل  التزاممدى وهدف 
ذا اجال، نأمل التكرم باإجابة على أسئلة ااستبانة بدقة، بمبادئ حوكمة الشركات ، ونظرا أمية رأيكم ي 

ذ ااستبانة حيث أن صحة النتائج تعتمد بدرجة كبرة على صحة إجابتكم، لذلك هيب بكم أن  تولوا 
احها. تمامكم، فمشاركتكم ضرورية ورأيكم عامل أساسي من عوامل   ا

يطكم علما        أن ميع إجاباتكم لن تستخدم إا أغراض البحث العلمي فقط.  و

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير وااحترام          

د مجاولةالطالبة:                         نا

 2015/2016لسنة الجامعية: ا  
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 القسم اأول: البيانات الشخصية 

صائص  ذا القسم إى التعرف على بعض ا مؤسسة صناعة والوظيفية للموظفن اإدارين  ااجتماعيةيهدف 
بسكرة، بغرض حليل النتائج فيما بعد، نرجو منكم التكرم باإجابة امناسبة على التساؤات التالية وذلك  الكوابل

 ي امربع امناسب.  (X)بوضع إشارة 

 أنثى           ذكر        :الجنس -1

 سنة  40أقل من سنة إى  30من               سنة 30أقل من                   العمر: -2

  سنة فأكثر 50من    سنة 50سنة إى أقل من  40من                

 

ل العلمي: -3  ليسانس                            تقي سامي             المؤ

 مهندس                 دراسات عليا      

 (PGS) متخصصة      

         ماجستر                                                

      

                سنوات 10إى أقل من  5من      سنوات 5أقل من               :      سنوات الخبرة -4

  سنة فأكثر 15       سنة 15إى أقل من 10من                                     
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 القسم الثاني: أبعاد حوكمة الشركات 
موعة من        مبادئ حوكمةبسكرة اأبعاد والعبارات ال تقيس مدى التزام شركة سونلغاز فيما يلي 

ي امربع امناسب  (X)الشركات، امرجو حديد درجة موافقتك أو عدم موافقتك عنها، وذلك بوضع عامة 
               اختيارك.

 أبعاد حوكمة الشركات وعبارات القياس الرقم
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

مين  -أوا          حماية حقوق المسا
      بصفة دورية ومنتظمة.  بامؤسسةيتم حصول امسامن على امعلومات امتعلقة  1

      يقوم امسامون بامشاركة والتصويت ي اجتماعات اجمعية العامة.  2

لس اإدارة. 3       يشارك امسامون ي انتخاب أو عزل أعضاء 

      يشارك امسامون ي التعديات على النظام اأساسي وبنود التأسيس.  4

م الذين يقومون بتحديد نسبة اأرباح اموزعة.  5       إن امسامون 

فيضه أو ااندماج من قبل أعضاء غالبية اهيئة العامة. 6       يتخذ قرار زيادة رأس امال و

7 
كافية عن اجتماعات اجمعية العامة وامدفوعات ال تتوفر لدى امسامن معلومات  

      يتخذ بشأها قرارات ي ااجتماع.

مين -ثانيا                                                     المعاملة العادلة بين المسا

8 
 حقوق التصويت معروفة ومتساوية للمسامن كافة وحتفظ امؤسسة بسجل يتضمن

      أماء امسامن كافة. 

9 

من جانب أو يتم ماية حقوق اأقلية من امسامن من اممارسات ااستغالية 
مباشرة مع توفر وسائل  غرمصلحة امسامن امسيطرين سواء بطريقة مباشرة أو 

      تعويضية فعالة. 

10 
للمسامن بامعاملة  تسمح ااجراءات امتبعة لعقد اجتماعات اجمعيات العامة

      امتساوية لكل امسامن.

11 
الصعوبات امتعلقة باجتماعات اجمعيات العامة وارتفاع تكاليف  مؤسسةتتجنب ا

      التصويت للمسامن.

ساب امطلعن على امعلومات الداخلية. 12 ار والتداول        يتم حظر اا
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13 

اصة بالصفقات أو  يفصح لس اإدارة وامديرين عن تعاماهم ا أعضاء 
اأمور ال ها تأثر على امؤسسة سواء بأسلوب مباشر أو غر مباشر أو نيابة 

      عن اأطراف اأخرى.

 دور أصحاب المصالح -ثالثا                                                     

ميها القانون.  يتم احرام 14       حقوق أصحاب امصاح ال 

      يتم إتاحة الفرصة أصحاب امصاح للحصول على تعويض مناسب عن انتهاك حقوقهم. 15

      يتم العمل على تطوير آليات مشاركة اموظفن ي حسن اأداء.  16

17 
ا  يتم اوفهم  السماح لذوي امصاح بااتصال حرية مجلس اإدارة للتعبر عن 

      التصرفات غر القانونية وامنافسة أخاقيات امهنة. 

قوق الدائنن.  18 يكل فعال كفء للحماية من ااعسار والتطبيق الفعال        يتم تصميم 

 اافـــصـــــاح والشــــفـافـــيــة  -رابعا                                                     

      .مؤسسةيتم اافصاح عن النتائج امالية والتشغيلية لل 19

20 
لس اإدارة وامديرين التنفيذين وامعلومات  يتم اافصاح عن مكافآت أعضاء 

اهم  اصة مؤ م وعاقتهم بامديرين اآخرين ومدى استقاهم.ا       وكيفية اختيار

رية امتوقعة.  21       يتم اافصاح عن عناصر امخاطر اجو

الف التشريعات والقوانن 22 لس اإدارة بوضع اأنظمة واللوائح الداخلية ما ا        يقوم 

23 
ل ومستقل ويقوم تقرير للهيئة  رى سابات السنوية من قبل مراجع مؤ مراجعة ا

      العامة. 

24 
توجد قنوات اتصال كافية لتوفر البيانات وامعلومات ي الوقت امناسب وبتكلفة 

      معقولة.

 مسؤوليات مجلس اإدارة -خامسا                                               

25 
لس اإدارة العناية الكافية للمحافظة على مصلحة ام وحقوق  ؤسسةيبذل أعضاء 

      امسامن.

26 
لس اإدارة مسؤول عن إدارة أعمال الشركة وشؤون اموظفن وتعين الرئيس التنفيذي 

      وكبار اموظفن.

      عند الضرورة.يقوم اجلس باختيار ومكافأة ومتابعة واحال كبار اموظفن  27

لس اإدارة من سامة التقارير ونظم احاسبة وامالية للشركة. 28       يتأكد 

لس اإدارة باإشراف على عملية اافصاح ووسائل ااتصال.  29       يقوم 
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  (1)م ـق رقـالملح
 

 قائمة محكمي ااستبانة
 

 الوظيفة واللقب ااسم الرقم

1 
 

 مد قريشي
 

اضر   قسم علوم التسير جامعة بسكرة -أ -أستاذ 

2 
 

ان  عادل بو
 

اضر   قسم علوم التسير -ب -أستاذ 
 جامعة بسكرة 

3 
رة آقطي  جو
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