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 الملخص:     

ي دراسددة ىلددق ىلقدداء الضددوء علددق مويددوه غايددة تددي ا هميددة  الم م دد  تددتهددده هددل  ال    

ق  ذلددم مددن اددطل ال  ددر ،أهميددة تيعيدد  مبددادك الاوكمددة الرادديدا تددي الشددركا  العائليددة

ل  هددللميداهي  ا ساسددية حددول الشددركا  العائليددة  كددلا ال عدره علددق مبددادك الاوكمددة لددد  

  لإلسدد راتيجية تددي نمددو  اسدد مرار هدد كددلا أهميددة ت بيقهددا ا ،الشددركا   أد ا  تاليلهددا

 الشركا  مع اإلاارا لمساعي الجزائر تي مجال ت بيق حوكمة الشركا .

توصلت ن ائج هل  الدراسة ىلق أن ت بيق مبادك الاوكمة تي الشركا  العائلية بالشدل      

الصداي  س سدم  لهدل  الشدركا  ب اقيدق الامددو  ايسد مرارية تدي تعا دا ا جيدال  ان قددال 

 ر ا من جيد  ىلدق جيد   ال قليد  مدن الازاعدا  العائليدة ااصدة مدن ادطل مسداهم ها تدي ال

قدانون يمان نزاهة المعامط  المالية  زيادا تعالية تسيير ا عمال بال دالي تعزيدز سديادا ال

هادا  صدعوبا   معو دا  تادول د ن ال  بيدق السدلي  لهدل    الال  الدديمقرايي، رغد  أن

  ها.المبادك يبد من مواجه

 : الكلمات المفتاحية

 -ليددةتيعيدد  مبددادك حوكمددة اددركا  العائ –حوكمددة الشددركا  العائليددة  -الشددركا  العائليددة 

 اس مرارية الشركا  العائلية.

 . JEL: M1،G28 ،G28 ، M14تصنيفات 

 

Abstract :  

This study aims to shed light on a very important topic, which is the 

importance of activating the principles of good governance in 

family businesses, by addressing the basic concepts about family 

businesses, as well as identifying the principles of governance in 

these companies and their analysis tools, as well as the importance 

of their strategic application in the growth and continuity of these 

                                                             
 المؤلف المرسل  *

mailto:amel.benali@univ-relizane.dz
mailto:pr.zakaria.messaoudi@gmail.com


ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.124 - 109 ص        2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

110 

 

companies with Reference to Algeria's efforts in the field of 

corporate governance. 

    The results of this study concluded that the correct application of 

the principles of governance in family businesses will allow these 

companies to achieve growth and continuity in the succession of 

generations and the transfer of wealth from generation to generation 

and reduce family conflicts, especially through its contribution to 

ensuring the integrity of financial transactions and increasing the 

effectiveness of business conduct, thus strengthening the rule of law 

And democratic governance, although there are difficulties and 

obstacles that prevent the proper application of these principles, 

they must be confronted 

Keywords:  Family businesses - family corporate governance - 

activating the principles of family corporate governance - the 

continuity of family businesses. 

JEL Classification Codes : M1, G28, G28, M14. 

 مقدمة:           

تددي  مدداب بمويددوه حوكمددة الشددركا  مددن  بدد  ر اد اليلددر اي  صدداديتزايددد ايه           

الي رد د المداآل نة ا ايرا  هلا ن يجة ا ثر البالغ اللي يملن أن تادثه الاوكمدة علدق المد

لم لقدة اعن ال اظي  المرتقا جراء هل  العمليدة  كدلا الشدياتية   المااسبي للشركا  تضط

ا جعدد  مددر الددلي مددن اددعنه أن يعددزز ثقددة العمددطء، ممددللمعلومدا  الماليددة ال ددي سدد ادثها ا 

تدي  ت بيقها ير را ملاة تي الشركا  ااصة تي الدد ل الااميدة،  لمدا تا ويده مدن أهميدة

 تلامدد  أد ار اإلدارا الالوميددة  الق دداه الخددات  ممسسددا  المج مددع المدددني مددن اددطل

سدائلة الشدياتية  المال شار  تي رس   تاديد ا د ار للد  مدن هدل  ا يدراه، علدق  اعددا 

ة عزيز د لد ال شار  تي تام  المسم ليا ، بما ياقق ال امية المج معية بلياءا  تاعلية  ت

 القانون  الطمركزية.

ب تعسيسدها  من الممسسا  ال ي ي   ت بيق الاوكمة بها نجد الشركا  العائلية ال دي يقدو    

 ا قدد  ىلددق ا  يد  مددن ثدد  ىدارتهددا علددق أتددراد العائلددة  اصوصددا الممسدد ،  مددن ثدد  ت

ا اهدل ،  م تم   الادوه السدائد تدي العديدد مدن الق اعدا  تدي العديدد مدن بلددان العدا ،ا حياد

  ل عامدد  مدع العائلدة تددي ىيدار العمدد نظددرا لصدعوبة ا ،ح دق مدن يا لددر صدااعا  بعكملهدا

 اح مددال   ددوه صددراعا   صددداما  أثادداء نمددو الممسسددة  توسددعها مقابدد  تسددجي  نمددو 

ل، بر ا جيداعىلق المشاك  ال ي  د تاشع أثااء ان قال الممسسة  باإلياتةع تي العائلة،  توس

 .ك  هل  العوام  تدتع ىلق تباي  واعد  مبادك الاوكمة الرايدا

ىن الشددركا  العائليددة، ال ددي تا دد  ملددان الصدددارا تددي الق دداه الخددات، هددي مشددر عا    

يدددا  ر ابيدددا، مدددمثرا علدددق العمليدددا  الااليدددة يلعدددا تيهدددا الليدددان العدددائلي د را ىداريدددا  مال

 المسدد قبلية للشددركة،  لبسدداية تعسددي  هددل  الشددركا  تهددي لددن تادددثر أ  ي و دد  تعسددي  

تمهمددا كدان حجدد  ال اددديا  ال ددي تيريددها ال اددوي   ،الجديدد ماهددا تددي مخ لدد  د ل العددال 
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 دادرين علدق  اي  صادية تي العال ، تإن م د  هدلا الادوه مدن الشدركا  بداق ببقداء أادخات

 الع اء  تاقيق نجاح تجاري  ا  صادي ياسا له   يا ق  بال وريث  باائه   أحياده .

 ان ط ا مما سبق يملااا يرح اإلالالية ال الية:

 فيما يتمثل البعد اإلستراتيجي للحوكمة الرشيدة المطبقة في الشركات العائلية؟

 ليرعية اآلتية: ان ط ا من اإلالالية الرئيسية ت يره ا سئلة ا

 ما المقصود بالشركا  العائلية؟ -

 ما المقصود باوكمة الشركا  العائلية؟ -

درا العائليدة؟ مدع اإلادارا لمبداماهي آليدا  تيعيد  مبدادك الاوكمدة تدي الشدركا   -

 الجزائر ناو ذلم.

ا  ت بيق مبادك الاوكمة الراديدا بعتضد  الممارسدتي رض الدراسة أن فرضية الدراسة: 

ن تددي نموهددا  اسدد مرارها تددي تعا ددا ا جيددال  ال قليدد  مدد يسدداه  العائليددةتددي الشددركا  

 الازاعا .

ي ل اديدد لمعالجة هل  اإلالالية ت  ايع مداد علدق المداهج الوصديي ال اليلدمنهج الدراسة: 

بادئهددا  مخ لدد  الميدداهي  المرتب ددة بالشددركا  العائليددة  الاوكمددة الرادديدا  آليددا  تيعيدد  م

 اتيجي المساه  تي نمو  اس مرار هلا الاوه من الشركا .إلبراز بعدها ايس ر

 أهمية الدراسة:

 ساسددية اتبدرز أهميدة هدل  الدراسددة مدن أهميدة الشدركا  العائليددة ال دي تع بدر الركيدزا      

ي هدلا تدي  صاديا  الد ل  أيضا ا همية ايسد راتيجية ل  بيدق مبدادك الاوكمدة الراديدا 

 ي حديث مساعد لمواجهة ال اديا  اي  صادية.الاوه من الشركا  ك وجه ىدار

 أهداف الدراسة: 

ز البعددد تهدده هدل  الدراسدة ىلددق ىبدراز ا هميدة اي  صدادية للشددركا  العائليدة  كدللم ىبدرا

لددق اإلسدد راتيجي ل  بيددق مبددادك الاوكمددة الرادديدا تددي الشددركا  العائليددة مددع اإلاددارا ى

  .مساعي الجزائر ناو ت بيق الاوكمة تي الشركا

 دراسات سابقة:

مساااهمة تطبياا  مقددال ماشددور للبدداح ين: )غربددي حمددزا  بدددر ني عيسددق( بدد  عاددوان:  -

 (JEF) ، مجلددة اي  صدداد  الماليددة مبااادا الحوكمااة فااي اسااتمرارية الشااركات العائليااة

  تدي الشدركاهدلا البادث لدراسدة أهميدة الاوكمدة  ءجا: 2021، ساة 01العدد  07المجلد 

هدا ب بل دي يقدوار ا العديد من القضدايا ال دي تواجههدا تابدع مدن تعددد ا ديها كونها لد العائلية

شددركا    ال ددي تواجههددا الال اددديا  ا اددر باإليدداتة ىلددق ل  القضددايا،  هددأتددراد العائلددة 

لا أحدد تجع  من الصعا اس مرار هلا الاوه من الشركا  تي البقاء،   دد يلدون هد العائلية

زيدد مدن  ب بيعة الادال يملدن للشدركا  العائليدة أن ت ئلية،أسباب تش  أغلا الشركا  العا

بدة ترت اس مراري ها بال ركيز علق الاوكمة، من اطل  يع اآلليا  الضدر رية الم لو

 .تي هلا المجال

حوكماة المؤسساات مقال ماشدور للبداح ين: )سدعود  سديلة   اسدمي كمدال( بد  عادوان:   -

 ، مجلددة ىيليددزا للباددو  رويبااة ن سااي أدراسااة حالااة مؤسسااة أ-العائليااة فااي الج ائاار

: يهدده البادث ىلدق ابدراز 2018 الدراسا ، المركز الجامعي ىيليزي، العدد ال الث، سداة 

 ة  الاوكمدة الممسسدية مدن جهدة أادر أه  المياهي  الم علقة بالممسسدا  العائليدة مدن جهد
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ي  دراسدة حالدة  كدلا ىبدراز أهميدة  توائدد ت بيدق الاوكمدة تدي الممسسدا  العائليدة مدع تقدد

ال ي  رر  تباي نظاب الاوكمة عاد مطحظة بعض الا دائج السديئة  ممسسة أن سي أ ر يبة

هدلا ال بادي انعلد  ىيجابدا علدق الممسسدة   ي بدأ ت تاشدع بدين أتدراد العائلدة، الصراعا  ال

  نموا كبيرا  تاساا تي أدائها. حيث عرتت

ماة حوكة  بوسلة عابد(: ب  عادوان:  مقال ماشور للباح ين: )حمدي معمر، تطق صليا -

-ةالاوكمد  ، مجلدةالشركات العائلية آلياتها وتطبيقاتها في الشركة العائلية نقل األردنياة

ء هدل  جدا :2019، سداة 01، العددد 01المسم لية ايج ماعيدة  ال اميدة المسد دامة، المجلدد 

 ئليددةالاوكمددة العا ليددة سددواء آليددا  بيددان مخ لدد  آليددا  حوكمددة الشددركا  العائلالدراسددة 

 جالدراسددة ىلددق مجموعددة مددن الا ددائ حيددث توصددلت هددل  العائليددة   حوكمددة ىدارا الشددركا 

ال دي  تاد  العديدد مدن المشداك  هداالشدركا  ال لامد  بدين مخ لد  آليات حوكمةأهمها هو أن 

ا ية تدي  أهمهدا تقددان ال قدة  المصدد تواجه الممسسا  ماهدا المشداك  الماليدة،  المااسدبية

 ئليدة،  هدلاتساه  تي تعظي   يمة الشركا  العاكما   تااتسيها  تدعي  علوما  المااسبيةالم

 ادل تاييدلم كمدا أنده  مي داق العائلدة  مجلد  اإلدارا  من اطل آلياتها  أهمها مجل  العائلة

حيدث  ، تواصد  الامدو لمجموعدة نقد  مدنتي الشركة العائلية نقد  ا ردنيدة هل  الممارسا 

 .ا رباحالاج   مس و  

 

 أوال: مفاهيم حول للشركات العائلية.      

 تعريف الشركات العائلية:-1      

  ادخ  الشركة العائلية كما هو معر ه تاريخيا تاسا ىلق اس  عائلدة، أي ىلدق اسد     

لعائلدة امدن اسد   رتها احد،  هو عميد العائلة أ  ىلق لقا العائلة،   د تل سدا الشدركة اده

نها ية أ من صيا  الشركة العائل ،من اهرا الشركة رتهاتل سا العائلة اهأ  العل ، تقد 

تددي أغلدددا الاددداي  اددركة ماللقدددة علدددق مطكهددا تقدددا،   دددد اناصددر ال صددداي  القدددانوني 

للشدددركا  العائليدددة تدددي عددددا مسدددميا  تقدددد تلدددون الشدددركة العائليدددة )ادددركة ذا  توصدددية 

 (، )اددركة ذا  مسددم لية ماددد داامن(ااصددة بعبادداء العائلدة تقددا، )اددركة تضد با سده (،

    .(24، صفحة 2004جون ورد، ) )اركة توصية ماد دا(

  تسدي ر  تعره الشركة العائليدة أيضدا علدق أنهدا تلدم الشدركة ال دي يم للهدا باللامد  أ    

لرئيسدية اعليها عائلة معياة، كما تعد اركة عائلية ك  ادركة تسدي ر العائلدة علدق الملليدة 

لددق ال صددويت،  أن تلددون مسددي را علددق مجلدد  ىدارا الشددركة، حيددث لألسدده  القددادرا ع

ج ييدلي اددارتسد  يع تعيدين المددير ال اييدلي،  ي تع بدر الشدركة عائليدة ىذا كدان المددير ال ا

 .(Andrea. C) أتراد العائلة

 خصائص الشركات العائلية: -2     

 مدن  لمساهمة العامدةت م ع الشركا  بعدد من الخصائ  ال ي تميزها عن الشركا  ا     

 :(556-555، الصفحات 2013أفريل  17-18)رسالن محمد،  أبرز تلم الخصائ 

مللي هدا مدن جيد  ت س  الشركا  العائلية ببسداية تعسيسدها  اسد مراري ها  ان قدال  .1

يدد   الصدمود مددن اددطل تم دداز بالمر نددة  القددرا علددق ال ليكمدا   ىلدق آاددر بال وريددث،

مدر الددلي ملاهدا مددن تخ دي ماددا ي  الشدركا  اللبددر  ض ا جدور  الر اتددا، ا ايد
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ل هميش د ر تلم الشركا ، بد  علدق العلد  مدن ذلدم تدإن أهمي هدا تلمدن تدي العط دا  

 ال شابلية مع الق اعا   ا نش ة اي  صادية ا ار .

تصددا  الشددركا  العائليددة مددن الااحيددة القانونيددة علددق أنهددا اددركا  تضددامن بددين  .2

 هدلا  لمر ندة اإلداريدة علدق هدل  الشدركا ضديي يدابع ايسد قطلية  اأتراد العائلة، ممدا ي

كمدا  تعدد مسدم لية  مالليها ل اقيق نجاحا  أكبر لهدا يمدي أيضا ىلق اه ماب أكبر من  ب 

 الشركاء مسم لية اخصية  مباارا عن جميع ال زاما  الشركة.

صدارها قيدد  ا  كما أنه  نظرا لبساية الداما اإلداري للشدركة العائليدة  عددب ال ع .3

 علددق عدددد مادددد مددن ا اددخات تددإن ذلددم يددمدي ىلددق تقليدد  ال لددالي   الايقددا  اإلداريددة

  أجور العاملين، مما يجعلها ت م ع بميزا تااتسية سعرية لما جاتها تي السوق.

لدم تيسود الشركا  العائليدة أجدواء مدن العاييدة  الملليدة  العامد  المدادي  هدي  .4

ركة خطتدا  العائليدة  انعلاسدها بشدل  مباادر علدق نشداي الشدالعااصر ال ي تقد   راء ال

 العائلية.

جيع تواكا الشركا  العائلية المس جدا  ال لاولوجية  اي  صادية مدن ادطل تشد .5

 . ر ح المبادرا  ايب لار  الرغبة تي تعزيز مبدأ اإلدارا  ال خ يا اإلس راتيجي

 أهمية الشركات العائلية:    

سدب ه نالعائلية علق ن اق  اسع تي مخ ل  د ل العال  حيدث تشدل  مدا تا شر الشركا      

% مدددن مجمدددوه ادددركا  الق ددداه الخدددات  ت ركدددز بشدددل  ادددات تدددي الممسسدددا  85

ونهدا  الشركا  الم وس ة  صاليرا الاج ،  تلمن أهمية الشركا  العائلية لي  تقا تي ك

ة   صدداد الدوياي  يددعمدال بدد   علدق مسد و  اي  مو عدا مرمو ددا تدي مجدال ريددادا ا تا د

 د لددة، تهددي تلعددا د را مهمددا تددي ال اميددة اي  صددادية مددن اددطل تعثيرهددا تددي ك يددر مددن

  الممادددرا  اي  صدددادية كالاددداتج المالدددي اإلجمدددالي  ايدادددار  ايسددد  مار  ايسددد هط

 .(26، صفحة 2012)جرادات ناصر محمد وآخرون،   ال صدير  الق ترت العم 

، 2013)غريااب بولربااا ،  هميددة الشددركا  العائليددة تيمددا يلدديكمددا يملددن تويددي  أ       

 :(98صفحة 

تلعا الشركا  العائلية د را مهما  حيويا تي ا  صاديا  الد ل،  تشير الشدركة العائليدة   

ىلق أي اركة مملوكة بصدية أساسدية  تدراد يا مدون ىلدق عائلدة معيادة،  يقومدون بإدارتهدا 

ية،  ذلم لمصلاة عدد من أعضاء هل  العائلة،  علدق من أج  تاقيق مااتع حالية  مس قبل

ذلدم تددإن الشدركا  العائليددة هدي مشددر عا  يلعددا تيهدا الليددان العدائلي د را ىداريددا  ماليددا 

 لبسداية تعسدي  هدل  الشدركا   ،ليا  الاالية  المسد قبلية للشدركة ر ابيا ممثرا علق العم

كدان حجد  ال ادديا  العالم، فمهما  دول لن تادثر أ  ي و   تعسي  الجديد ماها تي مخ ل 

ال ي تيريها ال اوي  اي  صادية تي العال ، تإن م   هلا الادوه مدن الشدركا  بداق ببقداء 

أاخات  ادرين علق الع اء  تاقيق نجاح تجاري  ا  صادي ياسا له   يا ق  بال وريث 

  باائه   أحياده .

ة لها د ر كبير تي ال اميدة اي  صدادية ىن الشركا  العائلية الضخمة تي الد ل الصااعي    

 ل  تس  ع الشركا  اللبيرا تهميش د رها بد  بدالعل   جدد  أنده تدي الشدركا  العائليدة 

حلددوي لل يددر مددن اح ياجاتهددا الصدداليرا الاجدد   الم لددررا ال لددا،  مددن ناحيددة أاددر  تددإن 

م   تدي يدر را الشركا  العائلية ب بيع ها تع بر بعيدا عن يالوي أسواق المال  ال ي ت 
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اق، كما ي يوجدد لدديها حملدة تاقيق الشركة لا ائج سريعة،  ذلم  نها ي تا مي لهل  ا سو

كمددا حددد  تددي اآل نددة ا ايددرا مددن انهيددارا  ا سددواق الماليددة أد  ىلددق الم البددة  ،أسدده 

بضر را  جدود مجموعدة مدن الضدوابا  ا عدراه  المبدادك ا اط يدة  المهايدة ل اقيدق 

لمصدددا ية، حيددث أن حوكمددة الشددركا  مييدددا لماشددم  ا عمددال،  مددن ثمددة تددإن ال قددة  ا

الشددركا  ي يابالددي لهددا أن تا ظددر ح ددق تيددرض عليهددا الالومددا  معددايير معياددة لاوكمددة 

الشدركا  أن تا ظدر ح دق تيدرض عليهدا الالومدا  أسداليا  الشركا ، بقدر ما يملن لهدل 

 عملها. اإلدارا الجيدا ال ي يابالي عليها ىتباعها تي

 ثانيا: حوكمة الشركات العائلية:      

 مفهوم حوكمة الشركات العائلية:-1     

  جيدالا اسد دامة ك عا دا نىيارا لضما  تقد هي تلم ال ي مسسا  العائلية، محوكمة ال    

سدا  سلمملا الادوه مدن اهد تديوكمدة الا ييرمسسا  العائلية، حيث تساعد معاالمىدارا  تي

ين بدالمصدال  ال خيي  مدن تضدارب  آار  ىلقمن جي   دامة نموهااس   وال ما لان قا تي

   .(27، صفحة 2021)غربي حم ة و بدروني عيسى،  أتراد العائلة تي الشركة

ص )قصاا يلدي: كونهدا تسدم  بمدا بالالدة أهميدة ذا  العائليدة الممسسا  حوكمة تع برحيث 

  :(146، صفحة 2011/2012فتيحة، 
 لممسسا  ا أداء ب اسين تقوب 

 الممسسا   ىس راتيجيا  ت وير علق اإلدارا  مجال  المدراء مساعدا 

 يدة القابل ال قاتدة الق علق  القدرا المال، رأس أسواق ىلق الوص  ترت تاسين 

 .للمااسبية

 هيئات حوكمة الشركات العائلية: -2

ح، صااال )جاادة سااامي يلددي تيمدا العائليددة الشددركا  تدي الاوكمددة هيئدا  رصددد يملاادا      

  : (37-35، الصفحات 2010

 عاالماشد تي المشاركة للعائلة  الضوابا س ا  من مجموعة هو: العائلة دستور 

 ايدا  ال  أهدداتها الماشدعا رسدالة تاقيدق أجد  مدن أترادهدا مدن  ايل زاب بالقبول تاظق

 :علق  يعم  العائلة  مصال  اس  علق

 .العائلة أبااء لجميع ملزب بشل  ةالشرك تي  السل ة المللية توار  أس  تاظي  -

 . تصرتاته  عط اته  تضبا العائلة أتراد بين المبادك من مش ر   اس  توتير -

 .ةالشخصي علق العامة المايعة ب يضي  العائلة أبااء تيه يل زب مرجعي ىيار بااء -

 .لعائلةا أبااء  ب  من بها ايل زاب أس   توتير للشركة اإلس راتيجية المسارا  تاديد -

 .ركةالش  أهداه  رسالة العائلة  يموحا  أهداه بين ال رابا ياقق م ين أساس توتير -

 .العائلة أتراد بين ياشع  د نزاه أي حس  سب  ماه يس مد مصدر  جود -

 العائلة جمعية: 

 لجمعيدةا عداتق علدق يقدع تعليدا، باقدو ه  ال م دع العائلدة مدن المساهمون ي ملن ح ق        

 ممارسدددة مدددن للمسددداهمين تسدددم  ال دددي  ال سددديير ال اظدددي  مبدددادك اع مددداد  اجدددا ةالعامددد

 يددعلجم الشددعن هددلا تددي الم خددلا  اإلجددراءا  ا حلدداب تسددم  أن يابالددي كاملددة، صددطحياته 

 الالايدة،  لهدل  تاقيقدا ،العامدة الجمعية  مدا ي  نقااا  تي اليعلية  المشاركة المساهمين

 :مساه  ك  علق يجا
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 .المااسا الو ت  تي العامة الجمعية بانعقاد الم علقة المعلوما  ك  تلقي -

 صدوته عدن  ال عبيدر ا عمدال جد ل نقاي يخ  تيما بمرائه  يدلوا أن بإملانه  يلون أن -

 .لطن خاب تراياه  تقدب الااجة  عاد باين خاب، الم علقة المسائ  تي

 أن لدمذ تدي بما اإلدارا، مجل  لقع أسئلة ل رح اإلملان، حد د تي له ، اليرصة ىتاحة -

 الخددارجيين المددد قين يددره مددن المعدددا للاسددابا  السدداوية بالمراجعددة الخاصددة المسددائ 

 راح ا  د العامدة الجمعيدة أعمدال جدد ل تدي نقداي تسدجي  ا  دراح  كلا( الاسابا  مرا بي)

 .ذلم علق الماب قة القرارا 

 ىدمدداج علددق العامددة، بالجمعيددة الم علقددة  اإلجددراءا  الددداالي الاظدداب ياددات  أن يجددا      

 .المساهمين جميع بين م سا ية معاملة يمان  صد للممسسة الرااد الال  مبادك

 ئلدةالعا مجلد  يسدمق مجل  توتر من يبد العائلة ت بيق لم ابعة :العائلة مجلس 

 لاهد ي لدون ،لخطت ده يخ دار مدن أ  الممسد   يرأسده ال عثير ذ ي العائلة  جو  من يشل 

 .أاخات ثمانية ىلق امسة من المجل 

 العائلدة مجلد  يج مع أن  يجا لها موسع مجل  يره من العائلة مجل  أعضاء ان خاب

 يقدوب نأ المجلد  لهدلا يملن ي الااي  جميع  تي ايس  اائية الااي   تي د ريا الموسع

 .للمساهمين العامة الجمعية مقاب

 :تي العائلة مجل  د ر  ي م  

 .أباائها بين  ال مل  الشركة  اس قرار أهداته ياقق بما العائلة مي اق ت بيق -

 .اإلس راتيجية  ا  ها للشركة العامة السياسا  اع ماد -

 .المي اق مع ي يق بما توجهاته   تصاي   عط اته ، العائلة أتراد سلو  م ابعة -

 .بياه  هايئ ط  تدعي  العائلة أتراد بين تاد   د ال ي الازاعا  تم -

 .الشركة تي المسم لية ل ولي العائلة أبااء من ا جيال  تعهي  تهيئة م ابعة -

 نمدد الملددون) اإلدارا مجلدد  م د  الشددركة تددي تاشددع ال دي ا اددر  المجددال  مددع ال عدا ن -

 (.المسم لة القيادا 

 .لةالعائ لمجل  أ  اإلدارا لمجل  داالي ترتيا يمن العاب المدير سل ا  حد د يبا -

 مبادا حوكمة الشركات: -3

  الشدركا باوكمدة ادات نظداب أ  نمدوذج يوجد ي أنه ىلق اإلاارا الضر ري  من       

 عملدت السدبا  لهدلا One Model Fits All الشدركا   جميدع الد ل جميع يااسا اللي

 لدد لا تعمد  بايدث للاوكمدة عامة مبادك ىصدار علق اي  صادية  ال امية ال عا ن ماظمة

 .للاوكمة العامة المبادك ىيار  يمن د لة ك   اصوصية ت طءب  واعد ىصدار علق

 دياي  صدا  ال عدا ن ال اميدة ماظمدة عدن الصدادرا الشدركا  حوكمة مبادك  تشم        

 : (OECD, 2004, p. 29) ال الية المبادك 2004 عاب تي الااص  لل عدي   تقا

 حوكمددة ىيددار ي ضددمن: ا الشددرك لاوكمددة تعددال ىيددار لوجددود ا سدداس يددمان 

 حلدابأ مدع م ااسدقا يلدون أن يجا كما ، كياءتها ا  راق اياتية تعزيز من كط الشركا 

  ال اظيميدددة اإلادددراتية السدددل ا  بددين تيمدددا المسدددم ليا  تقسددي  بويدددوح  يبدددين القددانون

 .المخ لية  ال اييلية
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  سددها  ملليددة حددق  تشددم  :األساسااية الملكيااة ووظااائف المساااهمي  حقااو  

 ق تدد ي ا ربداح مدن عائد علق  الاصول اإلدارا مجل   اا يار الجمعية تي  ال صويت

 .المالية القوائ 

 تئة  ك داا  ا سه  حملة بين المسا اا بها  يقصد: للمساهمي  العادلة المعاملة 

 لددمجا أ  ايسد اواذ عمليدا  مدن  حمداي ه  القانونيدة حقدو ه  عن الدتاه تي حقه   أيضا

 جميددع علدق يدطهاإل تدي حقهد   كدللم الدااليددة المعلومدا  تدي ايتجدار مدن أ  المشدلو 

 .ال اييليين المدربين أ  اإلدارا مجل  أعضاء مع المعامط 

 حقو ه  اح راب المبدأ هلا  ي ضمن: الشركات حوكمة في المصالح أصحاب دور 

 تدي  مشدارك ه يزتعز آليا   كللم الاقوق ل لم ان ها  أي جراء من  تعويضه  القانونية

 .الم لوبة المعلوما  علق  حصوله  الشركة علق الر ابة

 ماليال ا داء م   ا همية ذا  المعلوما  عن اإلتصاح أي: واإلفصا  الشفافية 

 تصداحاإل يد   بايدث المخداير  عوامد  تيها الهامة  ا حدا   أهداتها للشركة  ال شاليلي

 .اللاتية  بالد ة تعاير  ند المااسا الو ت تي المعلوما  تلم ك  عن

 ييدة كي القانونيدة   اجباتده اإلدارا مجلد  هيلد  بدللم  يقصدد: اإلدارة مجلس مسؤوليات

 .ال اييلية اإلدارا علق اإلاراه تي  د ر  ا ساسية  مهامه أعضائه اا يار

ادرة لمباا )اإلشااارة ثالثااا: تفعياال مبااادا حوكمااة الرشاايدة فااي الشااركات العائليااة         

 . ائر نحو ذلك(الج

 ة في الشركات العائلية:دوافع تفعيل الحوكم -1

 لمدا نظدرا م زايددا اه مامدا ا ايدرين العقددين ادطل الشدركا  حوكمدة ميهدوب اك سدا      

 اإليداتةب  ا  صدادية  تلاولوجية نوعية تاليرا  من الزماية الاقبة هل  اطل العال  اهد 

 بد   لالدد مدن ك يدر با  صداديا  عصديت ال ي ية اي  صاد المالية ا زما  من العديد ىلق

ل أفريا 17-18)رساالن محماد،  ال اليدرا  تلدم أبدرز مدن  كدان برم ده، العدالمي باي  صاد

 : (551-550، الصفحات 2013

 د ل مدن رك يد ان قدال  كللم  ايتصاي  المعلوما  تلاولوجيا تي الهائ  ال قدب أد : أوال

 العداب الق داه  ممسسدا  ادركا  مدن عاليدة نسدبة  اصخصدة السدوق ا  صاد علق العال 

 علدق  ب  المالي الصعيد علق تقا الشركا  لي  بين الااد ال اات  من أجواء نشوء لقع

 تلدددم لاشددداي  المعدددايير القواعدددد  يدددع يدددر را ا  ضدددق الدددلي ا مدددر العدددالمي، الصدددعيد

 وازن تد الشدركا  حمايدة بهدده  ذلدم الشدركا  باوكمة يعره أصب  ما  هو الشركا 

 .باشايها المرتب ة ا ار  المصال   أصااب  المساهمين الشركا  مديري مصال 

 نهايدة تدي آسديا ادرق جادوب بدد ل أحايدت يال د الماليدة  اينهيدارا  لألزما  كان :ثانيا

 Enro ة كشدرك ا مريليدة الشدركا  بعدض  انهيدار المايدي، القدرن مدن ال سعيايا  عقد

world Com، صداد ق الدد لي كالبادم الد ليدة  الماظمدا  الممسسدا  لدد  كبيدرا أثرا  

 الدد ل اتجهت تقد تاسا ذلم لي  الاوكمة، مويوه علق الضوء تسليا تي الد لي الاقد

 الادواتز مراجعدة  يدر را الاوكمدة علدق ال ركيز ناو 1998 العاب  تي السبع الصااعية

 ىصدددار ىلددق اي  صددادي ن ال عددا  ال اميددة ماظمدة  دداد مددا  هددو الشددركا  إلدارا المماوحدة

 مراجعددة ثدد   مددن 1999 العدداب تددي الشددركا  لاوكمددة اإلراددادية المبددادك مددن مجموعددة
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 الدد ل غالبيدة اع مدتده الدلي ا سداس ذلم بعد ل صب  2004 العاب تي المبادك تلم  تعدي 

   .بها الخاصة الشركا  حوكمة  واعد مد نة ىعداد تي

 الماليددة ا زمددة تلدم ا ايددرا السداوا  تددي ركا الشد حوكمددة أهميدة مددن عدزز  ممددا :ثالثاا

 تدي العقداري الدرهن سدوق تدي بددأ   ال دي ،2008 العداب اريد  تدي تيجدر  ال ي اللبيرا

  كدان ا ادر ، الق اعدا  نادو م سدارعة بدوتيرا ان شدر  ثد  ا مريلية الم ادا الوييا 

 Fannie  اددركة حدداد بشددل  لألزمددة تعريددت ال ددي  المصدداره الشددركا  أبددرز مددن

Maeاركة   Freddie Mac،  غولددمان  المصداره جدر ب،  سدي ي كابي د ،  كارلي 

 أ زرا  بادم بدرذرز  ليمدان لدا   ميريد  بادم س ي  مجموعة س انلي،  مورغان ساك 

 الشدددركا  علدددق ا زمدددة تلدددم آثدددار تق صدددر  لددد   غيدددر  ميوتشدددوال   اادددا ن اليابددداني

 تم دد أن  بد   اليابدان ا  ر بدي اإلتاداد  لد ىلق آثارها ان قلت ب  ا مريلية،  المصاره

 .أيضا الااائة اي  صاديا  معظ  ل شم   تا شر

  يال  الضوابا  ال شريعا   القواعد ا نظمة يع  ىلق اينهيارا  تلم سبا عزي   د

 . الممسسا  الشركا  تلم نشاي تال 

 ىليهدا المشدار  صدادية اي  الماليدة ا زمدا  ىن اإلدارا، عدن الملليدة تصد  ير را :رابعا

 أكددد  بدد  تاسددا، المصددرتية  الممسسددا  للشددركا  ماليددة اسددائر عاهددا يادد ج لدد  أعددط 

  الر ابدة المسداءلة مبدادك تلدري  بهدده  ذلدم ىدارتهدا عدن الشدركة مللية تص  ير را

 تددي الشخصددية القددرارا  عددن بعيدددا المدنيددة اإلدارا أسدداليا  تعزيددز  اإلتصدداح  الشددياتية

 .الشركة ىدارا

وكمدة مزايدا حين عدا مزايدا  مدن بدلها مسسا  العائلية كما مير  البعض أن حوكمة ال    

 :(194-193، الصفحات 2013)عبد الرزا  موالي لخضر،  مسسا  العائلية نلكرمال

 ريدا  مجمسسة مع درجة أعلق من الرسدمية تدي مهاية تي ىدارا المرتع درجة ال

 .العم 

 مس و  اإلدارا العليااذ القرار علق تخعملية ا تاسين. 

 مجلددد  اإلدارا(  اإلدارا )الدددرئي    مدددط لدددي الممأد ار  ينتصددد  أ يددد  بددد(

 ال اييلي  غير  من ال اييليين(.

 الر ابة الداالية تاسينتب ة بايس  مار  مرىدارا أتض  للمخاير ال. 

 اإلدارا  مشارك ه  باشاي تي اللجانمجل تي ين بول أعضاء مس قل  . 

 القيمدة  لقيداس) يدع معدايير  ين قيي  ا داء  لاظداب ملاتدعا ال اييدليأتض  ل يرمعاي

 (ضاتةمال

  أد ا  ىدارية أتض  مااسبيةسا  ممارت وير . 

 ديد أسعار ا سهتاس  مرين،  د ة أكبر تي مال ينال  أتض  للممسسة تي أع . 

 ال مدع زيددادا السدديولة  حجدد  ا سدده  ال ددي مددزيدادا تددرت الاصددول علددق رأس ال

   . عام  عليهاري اليج

 

 أدوات تحليل الحوكمة في الشركات العائلية. -2    
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أد ا  رئيسددية لاوكمددة الشددركا  مع مدددا، تقددوب ممسسددا  ال مويدد   يوجددد مجموعددة    

، 2013)غاراب رزيقااة،  الد ليدة باسد خدامها ل اليد  حوكمدة الشددركا  بالشدركا  العائليدة

 : (584-580الصفحات 

o  صحيفة التعليمات(Instructon sheet): 

الالدرض هاددا مددن صددايية ال عليمددا  هددو  صدد   تويددي  كدد  أداا مددن ا د ا  الرئيسددية 

مليدة علاوكمة الشركا ،  كييية اس خدامها  من اللي يابالي ىجراء مقابلة معده تدي ادطل 

اس عراض  مراجعة حوكمة الشركا ،  تي هل  الصايية يوجد  ص  كام  للد  ا دوا 

ئها وكمدة مدن أ ل رئدي  مجلد  اإلدارا  اإلدارا بجميدع أعضدامن الخ وا  الم علقدة بالا

ا  كللم رؤساء ا  ساب، أي أن الصايية تمسم من أ ل رأس الهرب ح دق تصد  ىلدق  اعدد

 الهرب  تال    ائ  اإلدارا بما عليها  بما لها تي ك  ا وا.

o  لماذا حوكمة الشركات؟ 
ب عليهدا    ماهي المبادك ال ي تقدوتويي  كاتة الجوانا الم علقة باوكمة الشركايبد من 

ة تدي الاوكمة  ما هو تعثيرها علدق الشدركة،  مدا تعثيرهدا بعدد ذلدم بالاسدبة لويدع الشدرك

 ا لاوكمدةالسوق ال ااتسدية،  مداهي الداظ   القدوانين ال دي يبدد أن تعادل بهدا عادد اسد خدامه

لدق ع  كد  ماهدا الشركا   ما مد  مساعدتها تي اليص  بين اإلدارا  المللية  بين   ائ

  كدحد ،  تويي  أثر ذلم علق هياك  اإلدارا  الداالية  ذلم من اطل تاديدد   دائ  

 ترد من أتراد الماشعا.

o :منظومة تطور األداء للشركات العائلية غير المقيدة بالبورصة 

 تربا ماظومة ت ور ا داء ما بين الاواحي ا ربعة للاوكمة  هي:

 لشركا .ايل زاب بالاوكمة الجيدا ل -أ

 مجل  اإلدارا.  -ب

 الشياتية. -ج    

 حقوق المساهمين. -د     

ة لد   يمكد اس خداب ىيار الماظومة علق أهمية ال اسياا  الجارية تي ممارسا  الاوكم

ء عمطئها،  ذلم بددي مدن ت بيدق معدايير م خصصدة جامددا، نجدد أن ماظومدة ت دور ا دا

   الاوكمددة تددي اددركاته  الخاصددة تددي ىيددارتسددم  بصددية ااصددة للعمددطء أن يقومددوا ب قيددي

 بسيا.

o  :قائمة طلب المعلومات للشركات غير المقيدة بالبورصة 

تشل  هل  ا سئلة ا ساس تدي عمليدة اسد عراض  مراجعدة حوكمدة الشدركا  لدد  عميد  

 ربعدة ا يد   تاظدي  هدل  القائمدة  تقدا لداي  تاظدي  الادواحي  IFCممسسة ال موي  الد ليدة 

كة ماظومددة ت ددور ا داء  يابالددي أن تقدددب  ددوائ  يلددا المعلومددا  ىلددق الشددر للاوكمددة تددي

ا  تدي مقدما بمدا ثطثة أسابيع علق ا     ب  القيداب باسد عراض  مراجعدة حوكمدة الشدرك

ابدة مو ع الشركة، كما يابالي علق الشركة أن تاددد مو يدا  احددا يلدون مسدم ي عدن اإلج

مسسدة   الم لوبدة تدي القائمدة،  أن يقددمها ىلدق معلق ك  ا سدئلة الخاصدة بلد  المعلومدا

  ال مويدد  الد ليددة  بدد  اسدد عراض  مراجعددة حوكمددة الشددركا  تددي المو ددع  يدد   تقسددي  هددل

 ا سئلة ىلق ثطثة مويوعا   هي:

 ايل زاب باوكمة جيدا. -أ       
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 هيل  مجل  اإلدارا للشركا   عمله. -ب      

 الشياتية  اإلتصاح.-ج      

o يف النموذجي الستقالل عضو مجلس اإلدارة:التعر 

سد قطل اأه  ال وصديا  ال دي  امدت بهدا الاوكمدة بالاسدبة للشدركا  العائليدة هدي زيدادا     

بددادك مجلد  اإلدارا عدن كد  مدن اإلدارا  المسداهمين مددن العائلدة المسدي را،  هادا تهد   م

  كدللم اليصد  بدينالاوكمة تي اليص  بدين مسدم ليا   ال زامدا  كد  ىدارا علدق حدد ، 

سد قطل اأد ار ك  من مجل  اإلدارا  كللم اإلدارا تي مدا عليهدا  مدا لهدا، كمدا أن تاقيدق 

 سد قطلايحقيقي لمجل  اإلدارا يق ضي بالضر را ال زاب الد ة تي تعري  مدا الدلي يعايده 

 بالاسددبة لعضددو مجلدد  اإلدارا  غالبددا مددا يسدد خدب هددلا ال عريدد  الامددوذجي لعضددو مجلدد 

اليدددة الا ايح ياجدددا ارا المسدد ق  أثاددداء الماا شدددا  مددع العميددد   ذلدددم ل ويددي  تقيدددي  اإلد

  المس قبلية لمجل  اإلدارا.

o :عينة برامج تحسي  حوكمة الشركات العائلية غير المقيدة بالبورصة 

يجري تيصي  برامج تاسين حوكمة الشدركا   ذلدم  تقدا للظدر ه  ا  لويدا  الخاصدة 

ا جد أن تلم العياا  لبرامج تاسين حوكمة الشركا  تع ي تلدربل  اركة علق حد ،  ن

اقداي جيدا عن ما أملن ال يا ض بشعنه مع العمطء تدي المايدي، تلدللم يملدن اسد خدامه ك

 مرجعية عاد  يع البرامج  تاقس  تلم البرامج ىلق مرحل ين:

 :المرحلة األولى: اإلجراءات قصيرة األجل 

 ا  ك ابيا عن السياسدة الخاصدة باوكمدة الشدرك تقوب الشركة باإلتصاح  اإلعطن

  بالاسددبة للشددركة،  هددل  السياسددة يبددد أن تال ددي جميددع الاددواحي اآلتيددة،  هددي هيلدد

 مجلدد  اإلدارا  د ر أعضددائه  كددللم الملاتددم  الخاصددة بهدد ، باإليدداتة ىلددق ىنشدداء

مجل  ىدارا اس شاري  يبد مدن تويدي  مداهي ايتصداي  ال دي تمدت مدع مسداهمي 

كدللم لية  معدامل ه   نظداب المااسدبة  اإلتصداح،  معاملدة المسداهمين اآلادرين  ا  

 د ر المااسدا الااصد  علددق الزمالدة  تعيددين مدراجعين مسد قلين باإليدداتة ىلدق نشددر

 جد ل زماي بما سوه ياد  تي الشركة تي الزمن القريا.

  عداب ىن ىدارا المجل  ايس شاري ي لدون مدن ثطثدة أ  أربعدة أعضداء تدي ادطل

  احد  الالرض من ىنشاء هلا المجل  هو:

بدمراء  المساعدا تي عملية اتخاذ القدرار عدن يريدق تز يدد اإلدارا  مجلد  اإلدارا-أ  

مويددوعية ذا  بعددد مسدد ق ،  بادداء علددق معلومددا  بالاسددبة للاددواحي الرئيسددية تددي 

 اس راتيجية الشركة  عملياتها.

م للعمدد  كععضدداء مجلدد  ىدارا تز يددد مسدداهمي الشددركة بمرادداين ما ملددين  ذلدد-ب

 مس قلين.

  تقددوب الشددركة ب عيددين سددلرتير عدداب للشددركة، يلددون مسددم ي عددن ىعددداد  تاييددل

اج ماعدددا  مجلددد  اإلدارا  ايج ماعدددا  السددداوية للمسددداهمين  اج ماعدددا  مجلددد  

 اإلدارا ايس شاري.

  تقوب الشركة ب عيين عضو مجل  ىدارا ما دب )مددير تاييدلي رئيسدي( مدن بدين 

 لخبراء الموجودين تي السوق.ا
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 لبيئيدة تقوب الشركة باإلتصاح  اإلعطن عدن تلدم السياسدة الم بعدة تجدا  السياسدة ا

  كللم السياسة ايج ماعية للشركة تجا  المواياين.

  ليدة تمكد تلم الوثائق ا ساسية للشركة عن يمان معاملة م سا ية لمسداهمي ا 

 بما تي ذلم اللوائ   الاظاب ا ساسي.

 :المرحلة الثانية: اإلجراءات متوسطة األجل 

 مد   أن تقوب الشركة باإلتصاح تي تقريرها الساوي المقدب ىلق المساهمين عن ما و  -

تاييدددل سياسدددة الشدددركة المل وبدددة الخاصدددة باوكمدددة الشدددركا   كدددللم السياسدددة البيئيدددة 

 مجلددد  ىدارا  ايج ماعيددة للشددركة تجدددا  المددواياين،  أن تقددوب سياسدددة الشددركة ب لددوين

 .اس شاري تي اطل عاب  احد  يقوب هلا المجل  بعربعة اج ماعا  علق ا    ساويا

أن تعم  سياسة حوكمة الشركا  علق حصول كاتة أعضداء مجلد  ىدارا الشدركة علدق  -

 تدريا د ري عن د ر  مسم ليا  أعضاء مجل  اإلدارا،  تي هل  الاق ة تقوب ممسسة

 يا أعضداءدا تي تاديد المواد  كللم البرامج ال ي تساعد تدي تددرال موي  الد لية بالمساع

 مجل  اإلدارا.

مي أن تقددوب الشددركة باإلتصدداح تددي تقريرهددا السدداوي عددن مددد  ال زامهددا بالمي دداق القددو -

 تضدد  ممارسددا  حوكمددة الشددركا ، مددع تقدددي  تيسددير عددن أي اناراتددا  تقددوب داادد  

 الشركة.

تعيين عضو مجل  ىدارا مس ق   غيدر مو د  تدي سياسة حوكمة الشركا  تا  علق  -

غيددر مو دد  تددي اددطل  ادطل سدداة  احدددا  كددللم تعيددين عضددو مجلد  ىدارا ثددان مسدد ق 

 ن يلون أيضا عضو بمجل  اإلدارا ايس شاري(.عامين ) يملن أ

o   :قائمة المراجعة اإلشرافية 

ا مددو يي هددي عبددارا عددن المويددوعا  الرئيسددية ال ددي يابالددي الاظددر تيهددا مددن جاندد    

د ليدة  ذلم عاد  يامه  باإلادراه علدق الشدركا  ال دي تقدوب ممسسدة ال مويد  ال رايس  ما

 بايسدد  مار تيهددا  بصددية ااصددة تلددم الشددركا  ال ددي تقددوب ب اييددل بددرامج تاسددين حوكمددة

مجدال الشركا   ذلم لمعرتة مو ع هل  الشركة بالاسبة للشركا  ا ار  ال ي تي نيد  ال

 ظاب الاوكمة تيها  ما هي نواحي القصور تي تلم الشركة؟ ما هو مد  تياع  ن

o :األشخاص الذي  تجري مقابلتهم بشأن حوكمة الشركات 

 يس عراض حوكمدة الشدركا  ب ريقدة م قادة يا داج مو يدو ممسسدة ال مويد  الد ليدة ىلدق

 لشدركةأد ارا م عدددا للاوكمدة تدي االقياب بماا شا  مباادرا مدع ا ادخات الدلين يلعبدون 

ادل تدي ال الي يوجد عدد معين من ا اخات اللين ي   عادا ىجراء مقابط  معه  مع ا  ب

 ايع بار اا طه اركة عن اركة تي المسميا   تي تقسي  المس ويا :

 .المساهمون من أعضاء العائلة من غير العاملين تي الشركة 

 لة.أصااب الشركة من العائلة الماللة للشركة  كبار المديرين من العائ 

 .رئي   أعضاء مجل  اإلدارا 

 .كبار مو يي اإلدارا من الم خصصين  المهايين  من غير أعضاء العائلة 

 .عضو مجل  اإلدارا الما دب أي المو   ال اييلي الرئيسي 

 .رئي  اإلدارا المالية 

 .رئي  اإلدارا القانونية للشركة 
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 .المراجعون الخارجيون 

  ىذا لزب ا مر يابالي أيضا مقابلة:

 .سلرتير عاب للشركة 

 .رئي  المراجعة الداالية 

   المس شددار ن الرسددميون أ  غيددر الرسدددميين  صددااب الشددركة  كددللم مددددير

 الشركة.

 . رؤساء  أعضاء لجان المراجعة  لجان مجال  اإلدارا ا ار 

 . المساهمون ذ   الملليا  اللبيرا من ا سه 

 

 

 ات تطبي  حوكمة الشركات العائلية:معوق  -3

زا  )عباد الار يليمجموعة من ال اديا  لاوكمة الشركا  العائلية تم لت تيمداهاا   

 : (09، صفحة 2013موالي لخضر، 

 الزيددادا بمعدددل عاادم التااوازن بااي  نمااو ربحيااة الشااركة وزيااادة حجاام األساارة :

لامدو ا يقدوض د  دم والية هادسية لاج  ا سرا  كللم اح ياجاتها مقارنة باجد  الشدركة 

 .مشر عا  تع بر أساسية لاجاح الشركة علق المد  ال وي تي   ايس  مار

 يدال ل القيادا   دادول أجطت را  ىح فة:النتقال م  جيل إلى جيل وخطة الخاال

جديدددا ىلددق الشددركة العائليددة ت ددرا  حرجددة حيددث تخلددق أ يدداعا  ددد تيضددي ىلددق نزاعددا  

 .اإلداراداالية  انخياض تي نوعية 

   تقاليددد  أعدددراه العائلددة ال اريخيدددة  معيناااة:الحفاااظ علاااى المهنيااة فاااي أوضااا

علقدة  دد تدمثر تدي القدرارا  الم  ( ا  الشخصية  ما تا وي عليه من تاريخ عايييطالع)

عددن أن ممارسددة السددل ة  ممارسددا  السددوق بددين ا  ددارب  ددد تلددون  طبالعمدد  هددلا تضدد

 .أصعا

 :ا تدي الجددارا تراد باداء علدق العط دا  ا سدرية  دد يقدوض  أحدتر ية  المحاباة

و  عا  الشخصية بدين أعضداء المسد رابيئة العم  تياج  عاه هر ب ا تراد  زيادا الص

 .ا علق من اإلدارا

  :تعددايش مخ لدد  ا جيددال تددي اددركة  احدددا  ددد  الصاارا  بااي  األجيااال واألقااران

ء يوجد نزاعا  من اج  تعكيد اللا   السدل ة هدلا تضدط عدن أن ماا لدة مخ لد  الشدركا

لشددركة اما مددين ىلدق اليددره ا  ددرب لهد  تددي العائلدة  ددد تلددون لده آثددار سدلبية علددق تر يدة ال

  .بمر ر الو ت

 :لتطبي  الحوكمة الرشيدة في الشركات العائلية ياالستراتيجالبعد  -4
حوكمدة  تواجه حوكمة الشركا  صعوبا   مقا مة تي ال  بيق،  مدن أادر  نجدد أن     

ياد،  ذلدم ن يجدة أن الاوكمدة هدي البداب ا ساسدي الشركا  أصبات صااعة تامو تي ازد

الشددركا  ىلددق ا سددواق العالميددة،  أيضددا ىلددق أسددواق ا  راق الماليددة لددللم ت  لددع  لدداول

هدي   ذلدم لمعرتدة مدا  دعوا الشدركا  العائليدة لاضدورها الاوكمة ىلق عم  الممتمرا 

ل هل  المدمتمرا  تقدوب ت بيقها  نه من اط الاوكمة  ما مد  تعثيرها علق الشركا  عاد
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عدرض مبادئهدا  مدد  ايسد يادا  الاوكمة ب عري  نيسها أ  تقدي  نيسها،  ذلم عن يريق

  دائ  كد   من هل  المبادك تي كييية اليصد  بدين الملليدة  اإلدارا  مجلد  اإلدارا  بدين

  احد علدق حدد ،  بال دالي تقلد  مدن الازاعدا  ال دي توجدد دااد  الشدركا  العائليدة  ن تدي

الشدركا  العائليدة تخد لا ا مدور العائليدة مددع ا مدور ال دي تخد  الشدركة  بال دالي سددوه 

نشاي  ازدهار الشدركة، كمدا أكدد تقريدر مركدز المشدر عا  الد ليدة  يلون لهلا تعثير علق

ا علق ممارسدة تي الشركا  العائلية أيض ،الشركا   اللي تعلق باوكمة CIPE الخاصة

المددديرين  مجددال  اإلدارا   اسددين أداء الشددركة  مسدداعدانها تعحوكمددة الشددركا  مددن ادد

هدد  أ  علدق ت دوير ىسد راتيجية الشددركا   يدمان اتخداذ  دراراته  بادداء علدق أسد  سدليمة

ممارسا  الاوكمة هو تقلي  المخاير  تشجيع ا داء  تاسن ترت الوصول ىلدق أسدواق 

ماار و فاااال  صاااليحة )حمااادي مع ةعلددق الدددق الشدددياتية  القابليددة للمااسدددب المددال  القددددرا

 .(56-55، الصفحات 2019بوسكة عابد، و

عيدددا ب رسددال ها  رؤي هدا  تهدده حوكمدة الممسسددا  العائليدة ىلدق توصددي   دي  العائلدة     

 يا علددق اينجددازا  اللبيددرا للشددركة  ال اددد  ايطعهدد المددد  ىلددق جميددع أتددراد العائلددة 

د تدمثر  دبالقواعدد  القدرارا  ال دي  ال وجها  اإلس راتيجية لهدا،  ىبدطأ أتدراد الممسسدة 

 حصصدده  تددي ا ربدداح  مل سددباته  مددن الشددركة  ىنشدداء  اددوا  اتصددال  علددق تددو ييه 

ئلددة أتلدداره   ت لعدداته   مشدداكله   السددماح للعا رسددمية تسددم   تددراد العائلددة بمشدداركة

 العائلدددة دااددد  الشدددركة بدددال جمع  اتخددداذ أي  دددرارا  يدددر رية  باددداء ال قدددة بدددين أتدددراد

ع بدار اي رجها ح ق ي   ايس يادا من الاوكمة تي الممسسا  العائلية يجا ا ادل تدي اا

جميدع  ا يراه الممثرا تي ال  بيق  ه  المساهمون  مجل  اإلدارا،  الجهاز ال اييلي 

)تااومي ميلااود و العمااري أصاالية،  المصددال  م دد  الدددائاين  المددوردين  العمددال أصددااب

 .(519، صفحة 2013

 الشركات:  حوكمة تطبي  الج ائر في مجال اةمبادر-5   

 قانونال صد ر اطل من كان الشركا  حوكمة مبادك ل  بيق الجادا البوادر أ ل  لع     

 اليسداد مدن للو ايدة  يايدة هيئدة ىنشداء علدق يا  اللي 2006 تييري 20 تي 01-06 ر  

 كيييددة حدددد كمددا اسدد قطلي ها  يددمن الهيئددة هددل  القددانون نظدد  ( حيددث2014 ملاتا دده، )

 مدن ةللو ايد  تددابير  توجيهدا  سياسا  ا  راح تي الهيئة مهاب هل  تماور    د سيرها،

 ئددةالهي هدل  تعسدي  تددط   دد اليسداد، عدن تدي اللشدد  تسده  ال ددي المعلومدا   جمدع اليسداد

 الحكام ميثاا ) ،2007 جويلدة الجزائدر تدي تدي الشدركا  حوكمدة حدول ممتمر أ ل انعقاد

 وكمدةلا دلي  ىعداد بياها ير را من كان ال وصيا ، من بجملة الخر ج ت  نأي(  الراشد

 الرااددد مي دداق الالدد  ىصدددار اددطل مددن بعددد تيمددا ذلددم تجسددد   ددد الجزائريددة، الشددركا 

 .2009 ساة الجزائر تي للممسسة

 مدن الجزائريدة ا عمدال  اتادادا  جمعيدا  جهدود ل لدات  ن اجدا كدان اللي ا اير هلا    

 2008 نددوتمبر ىلدق 2007 نددوتمبر مدن المم دددا الي درا اددطل  امدت نشداء مجموعددةى ادطل

 اسد مر  ،الجزائريدة للممسسدة الراادد الالد  مي داق بإصددار ا عمال كللت من بمجموعة

 تدي الجزائدر حوكمة لمركز ىيط ها اطل من الشركا  الجزائرية حوكمة مجموعة جهود

 ايل ددزاب علددق الجزائريددة الشددركا  مسدداعدامهمددة  عاتقدده علددق أاددل ، الددلي2010 أك ددوبر
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)باا  زواي محمااد الشااريف،  الشددركا  حوكمددة ممارسددا  أتضدد   اع مدداد الدددلي  بمددواد

 .(61-60، الصفحات 2018

 خاتمة:         

اتيجيا يجعد  ل  بيق مبدادك الاوكمدة الراديدا بعددا اسد ر هتي ا اير يملااا القول أن        

 ذلدم راجدع  ،كا   علدق  جده الخصدوت الشدركا  العائليدةت بيقها أمدرا ملادا تدي الشدر

لخصوصددددية  يبيعددددة هددددلا الاددددوه مددددن الشددددركا  باإليدددداتة ىلددددق ملان هددددا اي  صددددادية 

مددة  ايج ماعيددة لمددا تشددهد  مددن ان شددار  اسددع  أثددر  ايدد  علددق ا  صدداديا  الددد ل الم قد

ي لممارسدا  تدحيث يسم  ت بيق مبادك الاوكمة بعتضد  ا الد ل الاامية علق حد سواء، 

نعدداب اهلا الاوه من الشركا  ب جا ز ك  الصراعا  ال ي  د تاجر بسبا سوء العط ة أ  

يدق تاق ال قة بدين أيدراه المصدلاة  الدلي سدياعل  باليائددا علدق جميدع ا يدراه بال دالي

سدا )حالامو  ايسد مرارية للشدركة تدي تعا دا ا جيدال  ان قدال ال در ا مدن جيد  ىلدق جي 

 اسة(.تريية الدر

عديد مدن ال تي حسا ما جاء ت بيق مبادك الاوكمة الرايداناو الجزائر  ىي أن مبادرا    

 الددلي يسدد دعي يددر را توعيددة الشددركا   ،لدد  يصدد  ىلددق المسدد و  الم لددوب الدراسددا 

بصدددية عامدددة  الشدددركا  العائليدددة بصدددية ااصدددة با هميدددة اإلسددد راتيجية ل  بيدددق مبدددادك 

ار ممسسددي   ددانوني مااسددا لددللم ىيدداتة لضددر را ىجددراء الاوكمددة الرادديدا ب ددوتير ىيدد

ل عدره د را  تلوياية  ى امة الممتمرا  العلمية  الماايرا  للشركا  العائليدة بهدده ا

علددق الاوكمددة  تويددي  الممارسددا  الصدداياة لمبددادك الاوكمددة الرادديدا  غيرهددا مددن 

 اإلجراءا  المايزا لللم.

 ةحوكمدد  تددعثير القانونيددة أاددلالها بشدد ق كا الشددر مددن الاددوه هددلا حددول الباددو  تل يدد  -

 .ا جيال عبر نشايها  اس مرار نجاحها تي الممسسا 

 .العائلية الشركا  عم  تاظ  ال ي  القانونية ال شريعية البيئة ت وير ير را -
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