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جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

الشفافية الفلسطينية

جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(

النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــالف  كالتالــي:  المطبوعــة  إلــى  اإلشــارة  يرجــى  االقتبــاس،  حالــة  فــي 
القطــاع  عمــل  فــي  فّعــال  نزاهــة  نظــام  بنــاء  استرشــادي  دليــل   .2020 )أمــان(.  والمســاءلة 

فلســطين.  اللــه-  رام  الدوليــة”،  الشــفافية  الخاص“نمــوذج 

إن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــودًا فــي التحقــق مــن المعلومــات 
الــواردة فــي الدليــل، وال يتحمــل أيــة مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج 

ســياق أهــداف الدليــل بعــد نشــره.
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حول الدليل

انطالقــا مــن ثقــة أمــان مــن أن جهــود مكافحــة الفســاد ال ميكــن أن تنجــح يف 
أي دولــة، إال بشــراكة تامــة وحقيقيــة مــا بــن مكونــات املجتمــع، بقطاعاتــه 
املختلفــة، العــام واخلــاص واألهلــي، ولقناعــة أمــان بــأن القطــاع اخلــاص 
يف فلســطن يلعــب دوراً هامــاً ومحوريــاً يف التنميــة املجتمعيــة، واملســاهمة 
يف إدارة الشــأن العــام، فقــد وضــع أمــان هــذا الدليــل، ليكــون وســيلة وأداة 
مســاندة للقطــاع اخلــاص الفلســطيني، يف ســعيه نحــو بنــاء نظــام نزاهــة يعــزز 

ــه ضــد الفســاد. مــن مناعت

أهداف الدليل

يســعى هــذا الدليــل لوضــع خطــوات بســيطة وواضحــة، تبــن للمســتهدفن 
مــن الدليــل كيفيــة بنــاء نظــام للنزاهــة، وملكافحــة الفســاد يف منشــآت القطــاع 
اخلــاص باســتخدام منــوذج وضعتــه منظمــة الشــفافية الدوليــة، ورســمت مــن 
ــاء نظــام نزاهــة فعــال يعــزز  ــه خارطــة طريــق لــكل منشــأة ترغــب يف بن خالل
مــن التزامهــا مبتطلبــات احلوكمــة، مــن خــالل ســت خطــوات تضمــن وبشــكل 
متسلســل تعزيــز املناعــة ضــد الفســاد داخــل املؤسســة، وضمــان مكافحتــه 

عنــد حدوثــه.
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المستهدفون من الدليل

يســتهدف هــذا الدليــل باألســاس مؤسســات القطــاع اخلــاص، وخصوصــا 
الشــركات املســاهمة العامــة، وتوضــح أحــكام هــذا الدليــل لألشــخاص اآلتــي 
ــاء نظــام نزاهــة ومكافحــة للفســاد يف منشــآتهم اخلاصــة: ــة بن ذكرهــم كيفي

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة. 

رئيس اجلمعية العمومية.

ممثلي صغار املساهمن يف الشركة.

الرئيس التنفيذي )املدير العام(. 

ضباط االمتثال.

مسؤولو وحدات الرقابة.

كمــا يســتهدف الدليــل اجلهــات الرســمية الرقابيــة علــى القطــاع اخلــاص يف 
فلســطن وخصوصــا:

مراقب عام الشركات.

املسؤولون يف هيئة سوق رأس املال.

املسؤولون يف سلطة النقد.
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مقدمة: مفهوم القطاع الخاص 

ــًة أن نحــاول وضــع تعريــف واضــح وشــامل ملفهــوم القطــاع  مــن األهميــة بداي
اخلــاّص، فــإذا كان القطــاع العــاّم هــو كل مــا تعــود ملكيتــه للدولــة، وتديــره 
مبعرفتهــا ووســائلها، فتكــون ملكيتــه للمواطنــن كافــة مجتمعــن، فــإّن القطــاع 
اخلــاّص هــو كل مــا ميلكــه املواطنــون متفرقــن، ويديرونه مبعرفتهم ووســائلهم، 
حتــت مظلَّــة ســلطة الدولــة ورقابتهــا. وعليــه فــإن كل مؤسســة تعمــل يف أيٍّ مــن 
القطاعــات الصناعيــة أو التجاريــة أو الزراعيــة أو اخلدميــة، أو أيٍّ مــن املهــن 
الفكريــة والعلميــة؛ ميكــن القــول إنهــا تنتمــي إلــى القطــاع اخلــاّص، بحيــث ال 
يتقاضــى أفرادهــا دخــاًل مــن خزينــة الدولــة، بــل يعملــون بوســائلهم وطرقهــم، 
لكســب معيشــتهم، وحتســن دخلهــم وتطويــره، بعيــًدا عــن املــال العــاّم، وذلــك 

مــن حيــث امللكيــة واإلدارة. 

أمــا مــن ناحيــة األهــداف، فيفتــرض بــأنَّ كّل عمــل اقتصــادي، ســواء كان عاّمــاً 
أو خاّصــاً؛ يهــدف بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى تعزيــز عمليــة التنميــة، 

باعتبــاره قطاعــاً اقتصادّيــاً وطنّيــاً منتجــاً.

إن زيــادة دور القطــاع اخلــاّص ليســت مطلوبــة لذاتهــا، وإمنــا ملــا حتققــه 
املنافســة والكفــاءة مــن ترشــيد يف اســتخدام املــوارد االقتصاديــة، كمــا أن 
قيــام القطــاع اخلــاّص بــدوره ال يعنــي فقــط الســماح لــه بفــرص جديــدة، 
ومزايــا خاّصــة، وإمنــا يعنــي كذلــك أن يتحمــل مســؤوليته كاملــة. وإتاحــة 
ــة،  ــدور الدول ــا إزاحــة ل ــي إطالًق ــر للقطــاع اخلــاّص ال تعن ــدور أكب الفــرص ل
ولكنــه تطويــر ألســلوب تدخــل الدولــة، بحيــث يغلــب التدخــل عبــر السياســات 
االقتصاديــة واملاليــة والنقديــة، علــى التدخــل باألوامــر والتنفيــذ املباشــر.

ــن  ــه جــزءاً م ــى القطــاع اخلــاّص، بوصف تســتوجب هــذه املســؤولية النظــر إل
املجتمــع املدنــي، أكثــر ممــا كان يف املاضــي، ومــن املالحــظ أن بعــض شــركات 
ــة  ــم الصناعــي، أصبحــت واعي ــدان العال ــد مــن بل القطــاع اخلــاص، يف العدي
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لهــذه املســؤولية، وتتصــرف وفــق قواعدهــا، بعيــداً عــن الفكــرة التقليديــة، 
املتمثلــة بــأن رأس املــال اخلــاص يســعى لتعظيــم الثــروة واملنفعــة الذاتيــة 
لتقــدمي  املبــادرة  إلــى  فيــه  العاملــن  بعــض  يشــجع  الــذي  األمــر  وحســب، 
الرشــوة أو اإلغــراءات إلفســاد املوظــف العــام، بصــرف النظــر عــن األضــرار 
ــرى أن  ــح القطــاع اخلــاص ي ــد أصب ــة. لق ــد يســببها للمصلحــة العام ــي ق الت
ــاً برفاهيــة املجتمــع ككل،  ربحيــة مشــاريعه ومنوهــا مرتبطــان ارتباطــاً عضوّي
الــذي يجــب أن يتصــرف أعضــاؤه جميعهــم وفــق منظومــة متوازنــة مــن احلقوق 
والواجبــات، ويف مــوازاة ذلــك ســعت احلكومــات، يف بلــدان كثيــرة يف العالــم، 
لبنــاء هيــاكل قانونيــة وتنظيميــة ومؤسســية، تســاعد علــى حتقيــق العدالــة يف 
توزيــع الثــروة بــن فئــات املجتمــع املختلفــة، وتعمــل بوجــه خــاص علــى حمايــة 

ــوذ والســطوة.  ــن مــن اســتغالل ذوي النف ــن العادي ــوق املواطن حق

دور القطاع الخاص كركيزة من ركائز نظام النزاهة الوطني

ال شــك أن القطــاع اخلــاص يتحمــل نصيبــه مــن مســؤولية مكافحــة الفســاد، 
بوصفــه جــزءاً نشــطاً مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي، وميكــن أن يكــون قــدوة 
لغيــره، بتبّنيــه املمارســات العادلــة والشــفافة إلجنــاز تعامالتــه، ولهــذا الســبب 
ال بــد للقطــاع اخلــاص مــن أن يلعــب دوراً كبيــراً وطويــاًل يف مواجهــة الفســاد. 
وتعــّد حوكمــة الشــركات مــن الطــرق املهّمــة ملشــاركة القطــاع اخلــاّص يف 
مكافحــة الفســاد، وذلــك عــن طريــق ترســيخ األنظمــة املتعلقــة باحلوكمــة، 
واعتمــاد  الرشــوة،  مكافحــة  قوانــن  وتعزيــز  احملاســبة،  معاييــر  وحتســن 
الضغــط  أســاليب  وممارســة  احلــوار،  مبــدأ  واعتمــاد  الســلوك،  مدّونــات 

والتأثيــر )اللوبــي( يف خدمــة ذلــك.
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عوامل تعزيز النزاهة في القطاع الخاص ودوره في 
مكافحة الفساد

مــن   ،"Governance "احلوكمــة  مفهــوم  انتقــل  الشــركات:  حوكمــة  أوال: 
فتــه األوســاط العلميــة، بأنــه  السياســة وإدارة الدولــة إلــى الشــركات، حيــث عرَّ
احلكــم الرشــيد الــذي يتــم تطبيقــه عبــر حزمــة مــن القوانــن والقواعــد التــي 
تــؤدي إلــى الشــفافية وإعمــال القانــون. ويترجــم هــذا املفهــوم مــن خــالل العمــل 
مــن أجــل كفــاءة اقتصاديــة عليــا، وحمايــة حقــوق املســاهمن واملســتهلكن، 
اإلدارة  قبــل  مــن  اخلاطئــة  املمارســات  عــن  الناجتــة  املشــكالت  ومعاجلــة 
اخلاّصــة بالشــركات، واملدققــن الداخليــن أو اخلارجيــن، أو مــن قبــل تدخــل 

ــوق انطــالق هــذه الشــركات. ــس اإلدارة، مبــا يع مجال
العربيــة يف  اللغــة  مجمــع  اســتقر  الــذي   - املفهــوم  لهــذا  احلاجــة  جــاءت 
مصــر علــى مفــردة )حوكمــة( لوصفــه - متزامنــة مــع جلــوء الشــركات إلــى 
أســواق املــال مــن أجــل التمويــل، ســواء أكان ذلــك علــى شــكل إصــدار أســهم 
أم ســندات. ومــن اجلديــر ذكــره هنــا أن احلوكمــة تتضمــن مجموعــة مــن 
اإلرشــادات التــي تنصــح الشــركات بتطبيقهــا، وليــس لهــا صفــة اإللــزام؛ ممــا 
يــؤدي إلــى إظهــار الشــركة بشــكل أكثــر شــفافية، ويزيــد مــن مصداقيتهــا يف 
أســواق املــال. وحتــدد »منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة« إطــاراً تفصيلّيــاً 

ــا: ــن أهمه ــة، وم ــي تســتويف الشــركات شــروط احلوكم لك
توفيــر احلمايــة للمســاهمن يف هــذه الشــركات، وتوفيــر مــا يســهل لهــم 

ممارســة حقوقهــم.
توفيــر معاملــة متســاوية للمســاهمن كافــة، ســواء أكانــوا وطنيــن أو 
أجانــب، كمــا ينبغــي إتاحــة الفرصــة للمســاهمن كافــة للحصــول علــى 

ــم. ــال عــن انتهــاك حقوقه تعويــض فع
ضمــان القيــام باإلفصــاح الســليم، يف الوقــت املناســب عــن املوضوعــات 
املهّمــة املتعلقــة بالشــركة كافــة، مبــا يف ذلــك املركــز املالــي، واألداء، 

ــة. وحقــوق امللكي



8

ضمــان التوجيــه واإلرشــاد اإلســتراتيجي للشــركة، والرقابــة الفعالــة 
عــن  اإلدارة  مجلــس  ومحاســبة  الشــركة،  إدارة  علــى  اإلدارة  ملجلــس 

واملســاهمن. الشــركة  أمــام  مســؤوليته 

وال ميكــن فصــل مالمــح احلوكمــة تلــك عــن املنــاخ العــاّم الــذي تعمــل فيــه 
حوكمــة  »أن  والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  تذكــر  إذ  الشــركات؛ 
الشــركات ليســت ســوى جــزء مــن محيــط اقتصــادي أكثــر ضخامــة، تعمــل يف 
ــال، سياســات االقتصــاد  ــى ســبيل املث ــذي يضــم، عل ــه املنشــآت وهــو ال نطاق
الكلّــي، ودرجــة املنافســة يف أســواق املنتــج، والبيئــة القانونيــة والتنظيميــة«، 
يضــاف إلــى ذلــك عوامــل مثــل: أخالقيــات األعمــال، ومــدى إدراك الشــركات 
للمصالــح البيئيــة واالجتماعيــة، للمجتمعــات التــي تعمــل فيهــا الشــركة التــي 

ــل. ــا يف األجــل الطوي ــى ســمعتها، وجناحه ــر عل ــا أث ــون له ــن أن يك ميك

النزاهــة،  باملفهــوم احلديــث علــى مبــادئ أساســية هــي:  ترتكــز احلوكمــة 
واحملاســبة، واملســؤولية، والشــفافية. إنَّ جنــاح أي شــركة يف االلتــزام باملبــادئ 
ســابقة الذكــر ميّكنهــا مــن تقليــل هــذه املخاطــر، ودعــم التنميــة االقتصاديــة 
يف البلــد، ويعتمــد النمــط اجليــد مــن اإلدارة علــى مجموعــة متكاملــة مــن 
ــة للمنشــأة مــن  ــط الداخلي ــة. وتتكــون الضواب ــة واخلارجي ــط الداخلي الضواب
الترتيبــات التــي تتخــذ داخلهــا، بقصــد تقليــل املخاطــر إلــى احلــد األدنــى، 
وذلــك مثــاًل بتحديــد العالقــات بــن املديريــن، واملســاهمن، وأعضــاء مجلــس 
اإلجــراءات  لهــذه  يكــون  ولكــي  املصلحــة،  ذات  األخــرى  واجلهــات  اإلدارة، 
التأثيــر املطلــوب؛ فإنــه ال بــد مــن أن تدعمهــا مجموعــة مــن املؤسســات مــن 
خــارج املنشــأة، وهــي التــي تكــّون الضوابــط اخلارجيــة للحوكمــة، ويفتــرض أن 
تتــم هيكلــة هــذه املؤسســات، وأن يتــم اّتبــاع منهجيــة عملهــا، حســب الظــروف 
املميــزة لــكل بلــد، ويجــب التأكيــد هنــا أن غيــاب الضوابــط اخلارجيــة، أو 
ــة يشــكل ســبًبا رئيســاً لفشــل إدارة املنشــآت  ــا للظــروف احمللّي عــدم مالءمته
ــة. ــة، بغــض النظــر عــن مــدى جناحهــا يف تطبيــق الضوابــط الداخلي التجاري
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ــة يف املنشــآت  ــادئ األساســية الســابقة، فــإن احلوكمــة احلديث واســتناداً للمب
التجاريــة تتكــون مــن اإلجــراءات العمليــة اآلتيــة:

ينتخب املساهمون املديرين الذين سيمّثلونهم.
يصّوت املديرون على املوضوعات الرئيسة ويتبنون رأي األغلبية.

تتخــذ القــرارات بطريقــة شــفافة لكــي يتمكــن املســاهمون وغيرهــم مــن 
وضــع املديريــن موضــع املســاءلة.

املعلومــات  وتوفيــر  للمحاســبة،  قياســية  مواصفــات  الشــركة  تتبنــى 
الالزمــة لتمكــن املديريــن واملســتثمرين، وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن، 

مــن اتخــاذ القــرارات.
الوطنيــة  بالقوانــن  أنشــطتها  وممارســات  الشــركة  سياســات  تلتــزم 

الســارية. 
ثانيــًا: حتســن معاييــر احملاســبة: مــن اإلســتراتيجيات الرئيســة ملكافحــة 
الفســاد مــن جانــب القطــاع اخلــاّص حتســن معاييــر احملاســبة، فالتقاريــر 
املاليــة الســليمة مهّمــة، يف إطــار اجلهــود الالزمــة ملكافحــة الفســاد؛ ذلــك أنهــا 
جتعــل مــن الصعوبــة مبــكان التســتر عــن الدفعــات واخلدمــات غيــر املشــروعة، 
وبخاّصــة بالنســبة للشــركات التــي تعمــل يف أســواق مختلفــة، وتســتطيع النفــاذ 
إلــى مختلــف املمارســات احملاســبية املربكــة أو املضللــة. ويف هــذا الســياق 
تتعاظــم أهميــة معاييــر احملاســبة، مــع االســتمرار يف عوملــة األســواق، وتســعى 
الشــركات للنفــاذ إلــى مجموعــة أكبــر مــن املســتثمرين، وال تعــود أهميــة نوعيــة 
املعلومــات مقيــدة باملوقــع اجلغــرايف، أو بصناعــة محــددة، ومــن املمكــن أن 
يــؤدي االســتمرار يف تطويــر معاييــر احملاســبة العامليــة واعتمادهــا، إلــى وصــول 

أنظمــة احملاســبة والتدقيــق العامليــة إلــى نقطــة التقــاٍء مــا.
ــة مكافحــة  ــذ قوانــن مكافحــة الرشــوة وتعزيزهــا: تشــكل “اتفاقي ــاً: تنفي ثالث
العامليــة”،  األعمــال  عمليــات  يف  األجنبــي  العــاّم  القطــاع  مســؤولي  رشــوة 
الصــادرة عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة املوقعــة يف العــاّم 1999، 
خطــوة مهّمــة يف مكافحــة الفســاد. وقــد القــت االتفاقيــة ترحيبــاً مــن مجتمــع 
األعمــال عندمــا مت التوقيــع عليهــا، وذلــك بصفتهــا أحــد التدابيــر التــي ســتعن 
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علــى القضــاء علــى ســلبية التنافــس، املرتبطــة باملؤسســات التــي ليــس لهــا 
إمكانيــة النفــاذ مــن وراء الكواليــس إلــى املســؤولن. إضافــة إلــى جهــود منظمــة 
التعــاون االقتصــادي والتنميــة، هنــاك جهــود أخــرى، تبــذل يف إطــار مكافحــة 
الفســاد، أال وهــي تطويــر مبــادئ األعمــال ملواجهــة الرشــوة، الصــادرة عــن 
منظمــة الشــفافية الدوليــة، ومنظمــة املســاءلة االجتماعيــة، وذلــك باالعتمــاد 
علــى املدخــالت التــي حصلتــا عليهــا مــن الشــركات واألوســاط األكادمييــة، 
والنقابــات العماليــة، وغيرهــا مــن املنظمــات غيــر احلكوميــة، ومــن املمكــن 
لهــذه املبــادئ أن تشــكل نقطــة بدايــة جيــدة للشــركات لتطويــر ثقافــة قائمــة 

ــى الثقــة وعــدم التســامح إزاء الرشــوة.   عل
رابعــًا: اعتمــاد مدّونــات الســلوك: يشــّكل اعتمــاد مدّونــات الســلوك مــن قبــل 
مؤسســات القطــاع اخلــاّص أحــد أهــم املعاييــر التــي حتــدد مــدى التــزام 
الشــركات املســاهمة العاّمــة بأســس احلاكميــة الصاحلــة. وينبغــي أن يتبــع ذلك 
 ،)Ethics Commissioners( ”تقريــر ســنوي صــادر عــن “مراقبــي الســلوك
لتوثيــق املعلومــات املتعلقــة بخــرق مبــادئ “مدّونــات الســلوك” و”دليــل الســلوك 

اجليــد”، مــن قبــل الشــركات املســاهمة العاّمــة وتعميمهــا.
خامســًا: اعتمــاد مبــدأ احلــوار بــن القطاعــن اخلــاّص واحلكومــي: ويعــّد هــذا 

احلــوار أساســاً ملشــروع احلــوار االقتصــادي الوطنــي.
سادســًا: ممارســة الضغــط والتأثيــر: وميكــن أن يتــم ذلــك مــن خــالل املمارســة 
الفاعلــة ملبــادئ الضغــط والتأثيــر )اللوبــي(، مــن أجــل طــرح مشــاريع القوانــن، 
اخلــاّص،  القطــاع  لتنظيــم  الضروريــة  والتشــريعات  القوانــن  واســتصدار 
عبــر ســن القوانــن املناســبة يف مجــاالت املنافســة، والتدقيــق، والضريبــة، 

ــة.  ــة الفردي ــون حقــوق امللكي ــون الشــركات، وقان واملشــتريات، وقان
ســابعاً: املســاهمة يف جهــود مكافحــة الفســاد مــن خــالل مســؤوليته املجتمعيــة: 
ميثــل اليــوم مفهــوم املســؤولية املجتمعيــة للقطــاع اخلــاص مدخــال اساســياً 
لــدور القطــاع اخلــاص بالتنميــة وجهــود مكافحــة الفســاد، حيــث ميكــن للقطــاع 
اخلــاص متويــل العديــد مــن القضايــا احملفــزة علــى مكافحــة الفســاد كاجلوائــز 
التــي متنــح ملكافحــي الفســاد وكذلــك متويــل األبحــاث والتدريــب والتوعيــة يف 

جهــود مكافحــة الفســاد.
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ضوابط منع تضارب المصالح في القطاع الخاص

تضــارب املصالــح: »وضــع يكــون فيــه املوقــع الوظيفــي او املنصــب العــام مكانــاً 
لتغليــب أو احتماليــة تغليــب مصلحــة خاصــة علــى حســاب املصلحــة العامــة«. 

ويف القطــاع اخلــاص، فــإن تضــارب املصالــح هــي حالــة تنشــأ مــن خــالل 
العالقــة بــن القطــاع العــام وشــركات املســاهمة العامــة مــن جهــة، ومــن خــالل 
عالقــة هــذه الشــركات بالشــركات التابعــة لهــا مــن جهــة أخــرى، إضافــة 
ــة يف الشــركة. وجتــدر  ــاإلدارة التنفيذي ــس اإلدارة ب ــة أعضــاء مجل ــى عالق إل
اإلشــارة هنــا إلــى أن منــع تضــارب املصالــح داخــل الشــركات، هــو مطلــب 
واضــح لضمــان اســتمراريتها يف تقــدمي اخلدمــات العامــة، مقابــل حتقيــق 
أربــاح ذات قيمــة عادلــة للجميــع قياســاً باجلهــد املــادي واملعنــوي املبــذول. 
وبــدون متييــز وبــدون احتــكار وتوزيــع ُمنصــف للمداخيــل بنــاًء علــى االلتــزام 

بالقوانــن واللوائــح والقواعــد املُنظمــة لعمــل تلــك الشــركات.

اإلطار التطبيقي ومدى استجابته ملفهوم منع تضارب املصالح:

ــع  ــزام شــركات املســاهمة العامــة مبن ــة مــدى الت ــر ملعرف ــم فحــص 4 معايي يت
ــر:  ــذه املعايي ــزام به ــدى االلت ــح مل ــي توضي ــا يل ــح، وفيم تضــارب املصال

وجــود تشــريعات حتكــم التنقــل الوظيفــي بــن القطــاع العــام والقطــاع 
اخلــاص: إن التنقــل الوظيفــي بــن القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص، مــن 
ــة  ــة املدني ــون اخلدم ــام قان املفــروض أن يحكمــه مــن طــرف القطــاع الع
الــذي يحــدد ســلوك املوظــف العــام وعالقتــه بشــركات املســاهمة العامــة، 
ويحكمــه مــن طــرف الشــركات، مــدى وجــود ضوابــط أو تعليمــات لديهــا 

حتكــم عمليــة التنقــل الوظيفــي بــن القطاعــن. 

التربــح الوظيفــي بــن القطــاع العــام واخلــاص: اتخــاذ الشــركات إجــراءات 
حتــد مــن التربــح الوظيفــي بــن القطاعــن العــام واخلــاص؛ مــن خــالل 
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بالشــركات  املســئولن  كبــار  عالقــة  تنظــم  وضوابــط  تعليمــات  وضــع 
املســاهمة العامــة، وتعليمــات تلــزم أعضــاء مجالــس اإلدارة باإلفصــاح عــن 
أيــة عالقــة مبؤسســات القطــاع العــام أو أقربائهــم مــن الدرجــة األولــى، 

وهــذا ينطبــق علــى جميــع الشــركات املدرجــة وغيــر املدرجــة. 

قــد  الفرعيــة:  والشــركات  األساســية  الشــركات  بــن  العالقــة  تنظيــم 
تلجــأ بعــض الشــركات املســاهمة العامــة بتأســيس شــركات أخــرى تابعــة 
لهــا، وهــذا أمــر محمــود وزيــادة يف االســتثمار، خاصــة وأن الشــركات 
التــي تعمــل ذلــك هــي بالتأكيــد شــركات ناجحــة وتــود توســيع نطــاق 
مبــادئ  أو  للقانــون  مخالفــات  أو  مشــكالت  ينجــم  وال  اســتثماراتها. 
احلوكمــة إذا كانــت الشــركات التابعــة شــركات مســاهمة خاصــة. ولكــن 
يظهــر التعــارض مــع قيــم النزاهــة عندمــا تكــون الشــركات التابعــة هــي 
أيضــاً شــركات مســاهمة عامــة؛ حيــث علــى الشــركات املســاهمة العامــة 
يف عالقتهــا مــع الشــركات التابعــة تضــع ضوابــط أو تعليمــات مؤسســاتية 
تنظــم عالقتهــا مــع الشــركات التابعــة، وخصوصــا منــع تضــارب املصالــح 
عنــد التعاقــد لتقــدمي خدمــات ألي طــرف بينهــا. اضافــة لتعليمــات تتعلــق 
بصلــة القرابــة بــن أعضــاء مجالــس الشــركات األساســية أو مديريهــا 
ــر  ــى الشــركات غي ــة التابعــة لهــا. كمــا عل التنفيذيــن والشــركات الفرعي
املدرجــة أن تضــع تعليمــات لوجــوب إفصــاح أعضــاء املجلــس واملديريــن 
التنفيذيــن عــن ذممهــم املاليــة يف الشــركات الفرعيــة؛ حيــث مــن املمكــن 
أن يكــون مديــر عــام الشــركة التابعــة عضــو مجلــس يف الشــركة األم، أو 
ــر مــن أعضــاء املجلــس يف الشــركة التابعــة هــم أعضــاء  يكــون جــزء كبي

مجلــس إدارة أيضــاً يف الشــركة األم. 

العضويــة يف مجلــس اإلدارة: التــزام الشــركات بوضــع ضوابــط عنــد 
إبــرام عقــود بــن الشــركات التــي يوجــد نفــس بعــض أعضــاء مجلــس 
إدارة فيهــا بصفــة عضــو مجلــس إدارة أو القيــام مبهــام تنفيذيــة، ووجــود 
ضوابــط حتكــم عالقــة مســتوى القرابــة بــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
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ــة  والرقابة/التدقيــق الداخلــي واخلارجــي )يشــمل تبعيــة موظفــي الرقاب
وآليــات تعينهــم(. وجــود ضوابــط إلشــغال أي مــن األعضــاء يف عضويــة 
مجلــس إدارة شــركة مشــابهة أو منافســة أو منصــب تنفيــذي فيهــا، توفــر 
ضوابــط إلشــغال أي مــن أعضــاء املجلــس منصــب تنفيــذي يف نفــس 
الشــركة، وجــود ضوابــط لصلــة قرابــة بــن املديــر التنفيــذي وأي مــن 
ــس اإلدارة الشــركة، وجــود نظــام لوجــوب إفصــاح أعضــاء  أعضــاء مجل
مجلــس اإلدارة واملديريــن التنفيذيــن عــن ذممهــم املاليــة يف جميــع أنــواع 
الشــركات، أن تفصــح الشــركات يف تقاريرهــا الســنوية عــن مســاهمة 
أعضــاء مجلــس اإلدارة يف نفــس الشــركة. وجــود نظــام يحــدد عــدد 
ــى الشــركات أن تنشــر يف  ــس يف الســنة، كمــا يجــب عل اجتماعــات املجل
تقاريرهــا الســنوية آليــات تنظيــم مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة )بــدل 

ســفر، أو بــدل اجتماعــات وغيرهــا(.
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الجهات الرقابية على القطاع الخاص في النظام القانوني 
الفلسطيني

للجهــات الرقابيــة علــى القطــاع اخلــاص دور مهــم يف ضمــان التــزام شــركات 
القطــاع اخلــاص مببــادئ احلوكمــة، مبــا تشــتمل عليــه مــن قيــم نزاهــة ومبــادئ 
مؤسســات  أنــواع  بتعــدد  اجلهــات  هــذه  وتتعــدد  مســاءلة،  ونظــم  شــفافية 
ــق  ــة رســمية، تتعل ــاك خمــس جهــات رقابي القطــاع اخلــاص، يف فلســطن هن
باملنشــآت املاليــة للقطــاع اخلــاص؛ فهنــاك ســلطة النقــد التــي تراقــب أعمــال 
ــاك  ــذي يراقــب قطــاع الشــركات، وهن ــاك مراقــب الشــركات ال ــوك، وهن البن
هيئــة األوراق املاليــة التــي تراقــب الشــركات املســاهمة العامــة املدرجــة بســوق 
البورصــة، باإلضافــة الــى شــركات التأمــن والتأجيــر التمويلــي، والــى جانــب 
تلــك الهيئــات الرئيســيه احلكوميــة، هنــاك هيئــات خاصــة كرقابــة احتــاد 

ــة احملاســبن القانونيــن. ــوك، وجمعي ــة البن شــركات التأمــن، وجمعي
وســيتم التركيــز يف هــذا القســم علــى جهــات الرقابــة الرئيســية علــى امتثــال 
الشــركات املســاهمة العامــة مببــادئ احلوكمــة، ونظــام النزاهــة ومكافحــة 

الفســاد وفقــا ملــا يلــي:
أوال: هيئــة األوراق املاليــة: تلعــب هيئــة األوراق املاليــة دوراً رئيســاً يف الرقابــة 
علــى مــدى امتثــال الشــركات بنصــوص مدونــة احلوكمــة. وقــد حــددت الهيئــة 
أهداف حوكمــة الشــركات يف فلســطن وفقــا لألهــداف التــي رســمتها اللجنــة 

الوطنيــة للحوكمــة وهــي حســب اآلتــي:
حتســن أداء الشــركات وقدرتهــا علــى املنافســة وإمكانيــة حصولهــا علــى 

رأس مــال إضــايف.
ألســواق  واملتاحــة  باحلوكمــة  الصلــة  ذات  املعلومــات  نوعيــة  حتســن 

األســهم.
بناء ثقة املستثمرين وأصحاب املجتمع ككل.

االرتقاء باملعايير ودفع عجلة إصالح أنظمة حوكمة الشركات.
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مكونات مدونة قواعد حوكمة الشركات

لــدى وضــع هــذه املدونــة، مت االسترشــاد مببــادئ حوكمــة الشــركات الصــادرة 
عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة الدوليــة )OECD(، باإلضافــة إلــى 
الدولــي  الصعيديــن  علــى  وضعهــا  مت  الشــركات  حلوكمــة  أخــرى  مدونــات 
حوكمــة  مدونــة  تضمنــت  التقــدمي، فقــد  جانــب  وعليــه، والــى  واإلقليمــي. 
الشــركات قواعــد تعالــج اجلوانــب األساســية حلوكمــة الشــركات واملتمثلــة يف 

ــة: األمــور التالي
اجتماع الهيئة العامة.

حقوق املساهمن املتكافئة.
إدارة الشركة.

التدقيق.

ثانيا: دائرة مراقب عام الشركات

متــارس دائــرة مراقــب عــام الشــركات يف فلســطن رقابــة علــى الشــركات 
تشــمل العديــد مــن األحــكام املرتبطــة مببــادئ احلوكمــة والتــي مــن أبرزهــا:

املســاهمة  وخصوصــا  وســجالتها  الشــركات  علــى  والتدقيــق  الرقابــة 
العامــة: ومتابعــة قانونيــة االكتتــاب وقانونيــة األداء، املنصــوص عليهــا يف 

قانــون الشــركات.

التدخــل لــدى شــركات املســاهمة العامــة لتصويــب أوضاعهــا مبوجــب 
األنظمــة اخلاصــة التــي يصدرهــا الوزيــر، وحلــل النزاعــات التــي تقــع بــن 

املســاهمن أو الدائنــن لتلــك الشــركات.

متابعــة وتدقيــق قانونيــة اإلجــراءات املتبعــة مــن قبــل الشــركات املســاهمة 
العامــة  الهيئــة  اجتماعــات  حلضــور  املســاهمن  دعوتهــا  لــدى  العامــة، 

للشــركة وحضــور تلــك االجتماعــات.
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شــركات  جتريهــا  التــي  التعديــالت  علــى  واالعتــراض  وتدقيــق  مراقبــة 
وعــدد  تأسيســها،  وعقــود  الداخلــي،  نظامهــا  يف:  العامــة  املســاهمة 
األســهم، وأعضــاء مجالــس إداراتهــا، غاباتهــا أو مركزهــا املســجل، يف حال 
اقتناعهــا أن أي مــن هــذه التعديــالت لــن يكــون يف مصلحــة املســاهمن.

تســجيل  وشــطب  وتصفيــة  فســخ  عمليــات  ومتابعــة  وتدقيــق  مراقبــة 
العامــة  املســاهمة  فيهــا  املعنويــة، مبــا  بالشــخصية  املتمتعــة  الشــركات 

األجنبيــة. والشــركات  واخلاصــة 

ــدى  ــات شــركات املســاهمة اخلاصــة إلــى عقــد االجتماعــات ل دعــوة هيئ
احلاجــة لذلــك مبوجــب القوانــن.

متابعة عمليــة تــداول األســهم يف الســوق املالــي والرقابــة، والتدقيــق علــى 
قانونيــة بيــع وحركــة األســهم املتداولــة.

ضمان حسن إدارة امللفات وفهرستها وأرشفتها.

ثالثا: سلطة النقد

تلعــب البنــوك املركزيــة دوراً أساســياً يف إرســاء نظــام حوكمــة جيــد داخــل 
القطــاع املصــريف، مــن خــالل التنظيــم االحتــرازي والرقابــة املصرفيــة وتأمــن 

نظــم الدفــع.

تــؤدي املمارســة الســليمة للحوكمــة إلــى دعــم وتعزيــز ســالمة اجلهــاز املصــريف، 
مــن خــالل املعاييــر التــي وضعتهــا جلنــة بــازل للرقابــة علــى البنــوك وتنظيــم 
ومراقبــة الصناعــة املصرفيــة. ومــن أهــم هــذه املعاييــر اإلعــالن عــن األهــداف 
اإلدارة،  مســؤوليات  حتديــد  للبنــك  وأن  املصــريف،  للجهــاز  االســتراتيجية 
والتأكــد مــن كفــاءة أعضــاء مجلــس اإلدارة وإدراكهــم الكامــل ملفهــوم احلوكمــة، 
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وعــدم وجــود أخطــاء مقصــودة مــن قبــل اإلدارة العليــا، وبالتالــي ضمــان 
فاعليــة دور املراقبــن وإدراكهــم ألهميــة دورهــم الرقابــي، باإلضافــة إلــى توفــر 
الشــفافية واإلفصــاح إلزالــة ضبابيــة الرؤيــة يف كافــة أعمــال وأنشــطة البنــك 

واإلدارة.

يف العــام 2017 اصــدرت ســلطة النقــد تعليمــات تضمنــت دليــل القواعــد 
ــار  ــر معي ــى حلوكمــة املصــارف يف فلســطن، بهــدف توفي واملمارســات الفضل
ألفضــل املمارســات الدوليــة يف هــذا املجــال، اســتنادا ملــا جــاء يف مبــادئ 
احلاكميــة املؤسســية الصــادرة عــن منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 
)OECD(، واإلرشــادات الصــادرة عــن جلنــة بــازل، حــول تعزيــز احلاكميــة 

املصرفيــة. املؤسســات  يف  املؤسســية 

وقــد ركــزت التعليمــات علــى حقــوق أصحــاب املصالــح وضــرورة معاملتهــم 
بعدالــة وشــفافية وإفصــاح وبشــكل ميكنهم مــن تقييــم وضــع البنــك وأدائــه 
املصالــح  أصحــاب  وبــن  اإلدارة  بــن  العالقــة  تكــون  أن  وضــرورة  املالــي، 

املســاءلة. بقواعــد  محكومــة 



18

أبرز المعايير والمبادئ الدولية ذات العالقة بحوكمة 
القطاع الخاص ودوره في مكافحة الفساد

عامليــاً، بــدأت جهــود حتســن حوكمــة الشــركات عــن طريــق وضــع معاييــر منــذ 
أكثــر مــن عقديــن، بقيــادة منظمــة التجــارة العامليــة WTO  وبــدأت املنظمــات 
ــا  ــى أنه ــة عل ــة قصــوى، معول ــي موضــوع حوكمــة الشــركات أهمي ــة تول الدولي
الضامــن الرئيســي لتعظيــم أداء الشــركات وجــذب االســتثمارات، والدافــع 
املؤثــر يف عجلــة التنميــة االقتصاديــة وبالتزامــن مــع ظاهرتــي اخلصخصــة 
والتنميــة OCEDبتحديــد  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  والعوملــة. وقامــت 
مالمــح احلوكمــة مــن خــالل مبــادئ عامــة، جــاءت لترســم فلســفة ومبــادئ 
حوكمــة البنــوك والشــركات املاليــة املدرجــة بســوق األســهم، وقــد القــت هــذه 
املبــادئ رواجــاً، واعتمــاداً لــدى مؤسســات قيــاس مؤشــرات األداء، وتطبيــق 
احلوكمــة، وتشــجيع االســتثمار. وتتمثــل أهميــة اتبــاع طريــق حوكمــة الشــركات 

يف النتائــج املرجــوة التــي حتققهــا، والتــي تتمثــل مبــا يلــي:

حتســن إدارة الشــركة ووضــع اســتراتيجية ســليمة للشــركة أكثــر رصانــة، 
تقــوم علــى أســس واضحــة ماليــة وإداريــة، يشــارك أو يؤخــد باالعتبــار 
عــن وضعهــا جميــع أطــراف احلوكمــة، وتــؤدي إلــى حتســن األداء وزيــادة 

الربحيــة وتعزيــز قــدرة الشــركة علــى املنافســة

تنخفــض مخاطــر التهــور والفســاد املالــي واإلداري يف الشــركة بتطبيــق 
وقواعــد  املراجعــة  مــن  املنطلقــة  احلوكمــة،  دعائــم  إحــدى  الشــفافية 

أطــراف احلوكمــة عليهــا. واطــالع  الصحيحــة،  الدوليــة  احملاســبة 

جــذب االســتثمارات األجنبيــة وتشــجيع املســتثمرين احمللين يف االســتثمار 
بهــذه الشــركات، وحتريــك رأس املــال وال ســيما يف دول العالــم الثالــث، 

حيــث يخــرج النــاس مدخراتهــم املكنــوزة يف منازلهــم.
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ــاع سياســة اإلفصــاح األمــن ميكــن املواطنــن، وأصحــاب القــرار مــن  اتب
ــا  ــرارات رشــيدة لسياســة اخلصخصــة، ومــدى م ــد اتخــاذ ق التالقــي عن

ــادة فــرص العمــل للمواطنــن ــة وزي حتققــه مــن مــردود مــادي للدول

النظــر يف طريقــة  املالكــن إلعــادة  كبــار  البنــاءة علــى  الرقابــة  فــرض 
إدارة الشــركات، باتبــاع عدالــة أكبــر كمــا تدفــع احلوكمــة، للضغــط علــى 
الــدول، لتبنــي إطــار تشــريعي ومؤســس يســتوعب مبــادئ احلوكمــة، ضمــن 

ــه.  معطيــات النظــام القانونــي واملالــي املعمــول ب

مبادئ حوكمة الشركات

يف أبريــل مــن عــام 1988 طلــب مجلــس منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 
ــة األعضــاء  ــوم باالشــتراك مــع احلكومــات الوطني OECD مــن املنظمــة أن تق
باملنظمــة، وغيرهــا مــن املنظمــات الدوليــة والقطــاع اخلــاص، بوضــع مجموعــة 
مــن املبــادئ واإلرشــادات اخلاصــة بحوكمــة الشــركات. ويف مايــو 1999 مت 
إصــدار هــذه املبــادئ. التــي تعتبــر منــذ ذلــك احلــن حتــى اآلن، هــي األســاس 
ــق  ــد وضــع األســس املناســبة لتطبي ــدول والشــركات عن ــه ال ــذي تســتند إلي ال

مفهــوم حوكمــة الشــركات.

وتتكــون تلــك املبــادئ مــن ســتة مبــادئ أساســية، ومجموعــة مــن اإلرشــادات التــي 
يتــم تطبيقهــا يف إطــار حوكمــة الشــركات وهــي:

املبــدأ األول: تشــجيع شــفافية وكفــاءة ســوق املــال، وأن يكــون متوافقــاً مــع 
حكــم القانــون وأن يحــدد بوضــوح توزيــع املســئوليات بــن مختلــف اجلهــات 

اإلشــرافية والتنظيميــة والتنفيذيــة.

املبدأ الثاني: توفير احلماية للمساهمن، وتسهيل ممارسة حقوقهم.
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وإتاحــة  املســاهمن،  لكافــة  متســاوية  معاملــة  ضمــان  الثالــث:  املبــدأ 
حقوقهــم. انتهــاك  عنــد  فعــال  تعويــض  علــى  للحصــول  لهــم  الفرصــة 

املبــدأ الرابــع: االعتــراف بحقــوق أصحــاب املصالــح التــي ينشــئها القانــون، 
وأن يعمــل علــى تشــجيع التعــاون النشــط بــن الشــركات وأصحــاب املصالح 

يف خلــق الثــروة وفــرص العمــل، واســتدامة املنشــآت الســليمة ماليــا.

املبــدأ اخلامــس: القيــام باإلفصــاح الــكايف يف الوقــت املناســب عــن كافــة 
املوضوعــات الهامــة املتعلقــة بالشــركة مبــا يف ذلــك املركــز املالــي، واألداء، 

وحقــوق امللكيــة، وحوكمــة الشــركات.

والرقابــة  للشــركة،  االســتراتيجي  واإلرشــاد  التوجيــه  الســادس:  املبــدأ 
الفعالــة ملجلــس اإلدارة علــى إدارة الشــركة، ووضــع إطــار لعالقــة مجلــس 

اإلدارة اجلمعيــة العامــة.
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المبادئ الواردة في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
الفساد بشأن القطاع الخاص:

أكــدت اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحــة الفســاد املبرمــة يف العــام 2003 علــى 
دور القطــاع اخلــاص، وأهميــة إدماجــه يف جهــود مكافحــة الفســاد علــى صعيــد 

الــدول، فقــد نصــت اتفاقيــة األمم املتحــدة يف املــادة 12 علــى مــا يلــي:

1. تتخــذ كل دولــة طــرف، وفقــا للمبــادئ األساســية لقانونهــا الداخلــي، تدابيــر 
ملنــع ضلــوع القطــاع اخلــاص يف الفســاد ولتعزيــز معاييــر احملاســبة ومراجعــة 
احلســابات يف القطــاع اخلــاص، وتفــرض عنــد االقتضــاء عقوبــات مدنيــة 
أو إداريــة أو جنائيــة تكــون فاّعلــة ومتناســبة ورادعــة علــى عــدم االمتثــال 
ــدول األطــراف أن تتخــذ مــن  ــى ال ــه يتوجــب عل ــي أن ــر هــذا يعن لهــذه التدابي
اإلجــراءات اإلداريــة والتشــريعية مــا يكفــل عــدم وصــول الفســاد إلــى هــذا 
القطــاع، حصوصــا أن هــذا القطــاع يعانــي مــن ضعــف الرقابــة، ومــن ضعــف 
وجــود أطــر قانونيــة، وصعــف بنيــان قانونــي متماســك كمــا هــو احلــال يف 

ــي: ــى مــا يل ــة مــن املــادة 12 عل القطــاع العــام. وتنــص الفقــرة الثاني

2. يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى حتقيق هذه الغايات ما يلي:

ــات القطــاع اخلــاص ذات  ــون وكيان ــز التعــاون بــن أجهــزة إنفــاذ القان أ. تعزي
ــة. الصل

ب. العمــل علــى وضــع معاييــر وإجــراءات تســتهدف صــون نزاهــة كيانــات 
القطــاع اخلــاص ذات الصلــة، مبــا يف ذلــك وضــع مدونــات قواعــد ســلوك، مــن 
أجــل قيــام املنشــآت التجاريــة، وجميــع املهــن ذات الصلــة مبمارســة أنشــطتها، 
علــى وجــه صحيــح ومشــرف وســليم، ومنــع تضــارب املصالــح، ومــن أجــل 
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ــة ويف  ــن املنشــآت التجاري ــة احلســنة ب ــج اســتخدام املمارســات التجاري تروي
ــة.  ــك املنشــآت والدول ــة بــن تل العالقــات التعاقدي

ج. تعزيــز الشــفافية بــن كيانــات القطــاع اخلــاص، مبــا يف ذلــك اتخــاذ تدابيــر 
عنــد االقتضــاء بشــأن هويــة الشــخصيات االعتباريــة والطبيعيــة الضالعــة يف 

إنشــاء وادارة الشــركات.

د. منــع إســاءة اســتخدام اإلجــراءات التــي تنظــم نشــاط كيانــات القطــاع 
اخلــاص، مبــا يف ذلــك اإلجــراءات املتعلقــة باإلعانــات والرخــص التــي متنحهــا 

الســلطات العموميــة لألنشــطة التجاريــة.

هـــ. منــع تضــارب املصالــح بفــرض قيــود، حســب االقتضــاء ولفتــرة زمنيــة 
مهنيــة،  أنشــطة  الســابقن  العموميــن  املوظفــن  ممارســة  علــى  معقولــة، 
اســتقالتهم  بعــد  القطــاع اخلــاص  العموميــن يف  املوظفــن  علــى عمــل  أو 
أو تقاعدهــم، عندمــا تكــون لتلــك األنشــطة أو ذلــك العمــل صلــة مباشــرة 
ــا يف  ــون، أو أشــرفوا عليه ــون العمومي ــك املوظف ــا أولئ ــي تواله ــف الت بالوظائ

أثنــاء مــدة خدمتهــم. 

و. ضمــان أن تكــون لــدى منشــآت القطــاع اخلــاص - مــع أخــذ بنيتهــا وحجمهــا 
بعــن االعتبــار - ضوابــط كافيــة ملراجعــة احلســابات داخليــا تســاعد علــى 
ــون حســابات منشــآت القطــاع  ــان أن تك ــال الفســاد، وكشــفها وضم منــع أفع
اخلــاص هــذه وبياناتهــا املاليــة الالزمــة خاضعــة إلجــراءات مراجعــة حســابات 

وتصديــق مالئمــة.
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كما تنص الفقرة الثالثة من املادة 12 من االتفاقية على ما يلي:

بغيــة منــع الفســاد، تتخــذ كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابيــر، وفقــا 
لقوانينهــا الداخليــة ولوائحهــا املتعلقــة مبســك الدفاتــر والســجالت، والكشــف 
ــام  ــع القي ــة احلســابات، ملن ــر احملاســبة ومراجع ــة، ومعايي ــات املالي عــن البيان
لهــذه  وفقــا  مــة  املجَرّ األفعــال  مــن  أي  ارتــكاب  بغــرض  التاليــة  باألفعــال 

االتفاقيــة:

أ. إنشاء حسابات خارج الدفاتر.

ب. إجراء معامالت دون تدوينها يف الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية.

ج. تسجيل نفقات وهمية. 

د. قيد التزامات مالية دون تبين غرضها على الوجه الصحيح.

هـ. استخدام مستندات زائفة.

و. اإلتالف املتعمد ملستندات احملاسبة قبل املوعد الذي يفرضه القانون.
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الخطوات الست لبناء نظام النزاهة في المؤسسة

نموذج الشفافية الدولية

ــاء نظــام نزاهــة ومكافحــة فســاد يف أي مؤسســة ال ســيما يف مؤسســات  لبن
القطــاع اخلــاص، فقــد وضعــت منظمــة الشــفافية الدوليــة ســت خطــوات 
تضمــن وبشــكل متسلســل تعزيــز املناعــة ضــد الفســاد داخل املؤسســة، وضمان 
ــدأ هــذه اخلطــوات بوجــود اإلرادة  ــة. تب ــه بصــورة فاعل ــه عنــد حدوث مكافحت
احلقيقيــة لــدى القيــادة العليــا يف املؤسســة، مــرورا بتشــخيص واقــع املؤسســة 
وحتليــل بيئــة مخاطــر الفســاد فيهــا، ومــن ثــم وضعــة خطــة لبرنامــج مكافحــة 
الفســاد، والعمــل علــى تطبيــق وتنفيــذ بنــود اخلطــة علــى ارض الواقــع، وبعــد 
ذلــك التحقــق مــن االلتــزام بتنفيــذ برنامــج مكافحــة الفســاد مــن خــالل التقييــم 
املتواصــل، وأخيــراً، ولضمــان اجلديــة التامــة يف برنامــج مكافحــة الفســاد، 

إعــداد التقاريــر حــول التطبيــق ونشــر هــذه التقاريــر داخليــا وخارجيــا.   

اخلطــوة األولــى: التــزام اإلدارة العليــا يف املؤسســة ببرنامــج مكافحــة الفســاد 
»مــن األعلــى«

- انطالقــا مــن املبــدأ الــذي يقــول أن اصــالح اجلســد يبــدأ مــن اصــالح 
ــدأ مــن  ــدأ الــذي يقــول ان تنظيــف األدراج يجــب ان يب الــرأس اوالً، ومــن املب
ــا لوجــود الفســاد  ــق عليه ــى، وألن واحــدة مــن األســباب الرئيســية املتف األعل
يف أيــة مؤسســة، هــو غيــاب االرادة العليــا يف املؤسســة ملكافحــة الفســاد، 
فــإن اخلطــوة األولــى واألساســية يجــب ان تأتــي مــن األعلــى، اي مــن القيــادة 
واالدارة العليــا يف املؤسســة، حيــث يجــب أن تتبنــى الشــركات برنامجــاً ملكافحــة 
ــى  ــة إل ــم األساســية للنزاهــة، واملســؤولية، باإلضاف ــر عــن القي الفســاد كتعبي

ــال. مكافحــة الفســاد بشــكل فع
- تنســجم هــذه اخلطــوة مــع عــدد مــن مبــادئ احلوكمــة االساســية يف القطــاع 
اخلــاص، ال ســيما القواعــد املتعلقــة بصالحيــات ومهــام مجلــس ادارة الشــركة، 
ودوره يف وضــع االســتراتيجيات والسياســات، والتــي تضمــن تعزيــز احلوكمــة 

يف الشــركة، وخصوصــا فيمــا يتعلــق مبنــع تضــارب املصالــح.
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ويتطلــب البرنامــج الفعــال اإلشــراف والقيــادة والدعــم مــن مجلــس اإلدارة )أو 
مــا يعادلهــا( واإلدارة العليــا. ويجــب التعبيــر عــن االلتــزام رســمًيا مــن خــالل 

بيــان مكتــوب يتــم نشــره داخلًيــا وخارجيــا.

متطلبات العمل

ينشــر املالكــون / املســاهمون، رئيــس مجلــس اإلدارة، أو املديــر التنفيــذي 
بيانــاً بالتــزام املنظمــة مببــادئ مكافحــة الفســاد التجاريــة، علــى ســبيل 

املثــال:

“حتظــر املؤسســة الفســاد بــأي شــكل مــن األشــكال ســواء كان ذلــك 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.”

“تلتزم املؤسسة بتنفيذ برنامج ملكافحة الفساد”.

يتــم تعميــم االلتــزام واعتمــاده يف جميــع أنحــاء املؤسســة، وخصوصــا يف 
االقســام التشــغيلية داخــل املؤسســة )مثــل املشــتريات( والدعــم الرئيســي 
)مثــل املاليــة والتحكــم(، وكذلــك ألصحــاب املصلحــة اخلارجيــن يف 

جميــع أنحــاء العالــم.

يتــم تخصيــص مــوارد كافيــة لضمــان تنفيــذ أو مراجعــة برنامــج مكافحــة 
متعــدد  مســتقل  مشــروع  فريــق  إعــداد  يشــمل  قــد  والــذي  الفســاد، 

الوظائــف.

يجــب جتديــد االلتــزام مــن اإلدارة العليــا ببرنامــج مكافحــة الفســاد 
للشــركة بشــكل دوري ومنتظــم )علــى ســبيل املثــال ســنوًيا(.

يتــم تعزيــز “ثقافــة النزاهــة” مــن األعلــى إلــى األســفل، بحيــث تبــدأ 
كافــة األنشــطة التوعويــة والتدريبيــة مــن القيــادات واالدارات العليــا يف 

ــة املوظفــن. ــى بقي ــم تعمــم عل املؤسســة ومــن ث
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فلســطني: يف  والتشــريعية 

تشــمل  املؤسســة  إدارة  مــن  معممــة  معتمــدة  مكتوبــة  سياســة  وجــود 
الفســاد.  ومكافحــة  بالنزاهــة  االلتــزام 

االلتــزام  ملتابعــة  للمؤسســة  الوظيفــي  الهيــكل  يف  موظــف  تخصيــص 
بالسياســة املقــرة لبنــاء النزاهــة ومكافحــة الفســاد )ال مشــكلة مــن ان 
تكــون لــه مهــام اخــرى ولكــن يجــب ان ينــص صراحــة علــى دوره يف مســماه 

الوظيفــي(. 
وجــود نظــام شــكاوى مفعــل، ويتــم عــرض تقاريــر دوريــة حــول متابعــات 
الشــكاوى تناقــش يف االجتماعــات الدوريــة لــإدارة العليــا. وتكــون محــال 

للتحليــل، ومدخــال التخــاذ االجــراءات التصحيحيــة يف املؤسســة.
ادراج بنــد متابعــة حلالــة نظــام النزاهــة يف املؤسســة يف االجتماعــات 
الدوريــة لــإدارة العليــا يف املؤسســة والتعامــل مــع هــذا البنــد بجديــة 

مثبتــة يف احملاضــر.

أمثلة عملية

اقــرار الهيئــة العامــة للشــركة مدونــة ســلوك او ميثــاق شــرف، او مدونــة حوكمــة 
كالقضايــا  االساســية  المبــادئ  مــن  مجموعــة  تتضمــن  الشــركة  فــي  داخليــة 
المســاءلة  مبــادئ  وتعزيــز  المصالــح  تضــارب  حــاالت  ومنــع  بالنزاهــة  المتعلقــة 
والرقابــة الداخليــة وخضــوع كبــار المســؤولين للمســاءلة والمحاســبة الداخليــة، 
وتعزيــز التعــاون واالمتثــال لجهــات الرقابــة الخارجيــة وتعزيــز الشــفافية واالفصــاح 

عــن البيانــات الماليــة للشــركة، وتعزيــز اإلبــاغ عــن الفســاد داخــل الشــركة. 

ومكافحــة  الحوكمــة  تعزيــز  لشــؤون  إدارة  مجلــس  مستشــار  مســمى  تحديــد 
الشــركة. فــي  الفســاد 
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اخلطوة الثانية: تقييم الوضع احلالي وبيئة املخاطر يف املؤسسة

يتطلــب تطويــر وتنفيــذ برنامــج مكافحــة الفســاد، قيــام املؤسســة بإجــراء 
تقييــم ملخاطــر الفســاد يف املؤسســة، وهــذا يتطلــب حتليــل كامــل لبيئــة العمــل 
وفقــا لطبيعــة نشــاط املؤسســة وعالقاتهــا العموديــة واألفقيــة وعالقاتهــا مــع 
القطاعــات األخــرى وخصوصــا عالقــة الشــركات اخلاصــة مــع القطــاع العــام، 
وبنــاء علــى هــذا التقييــم والتحليــل حتــدد مخاطــر الفســاد التــي يجــب ان 
ــم املخاطــر  يبنــى ويركــز برنامــج مكافحــة الفســاد عليهــا؛ فالهــدف مــن تقيي
هــو حتديــد املناطــق ذات اخلطــر األكبــر الكامنــة )علــى ســبيل املثــال يف دائــرة 
ــة  ــر احلالي ــة التدابي ــم فعالي ــرة العالقــات العامــة( وتقيي املشــتريات او يف دائ
لتخفيــف املخاطــر. ونتيجــة لذلــك، ميكــن لألعمــال حتديــد أولويــات املــوارد 

وتخصيصهــا بشــكل مناســب للمناطــق األكثــر خطــورة.

متطلبات العمل

يحــدد تقييــم املخاطــر املخاطــر الكامنــة للفســاد مــن خــال عــدة عوامــل مــن 
أبرزهــا:

البلدان التي تعمل فيها الشركة.
مخاطــر الفســاد اخلاصــة باألعمــال، مثــل عمليــات الشــراء، والتفاعــل 
مــع املوظفــن العموميــن، واســتخدام الوســطاء، واملســاهمات السياســية، 

ــخ. ومدفوعــات التيســير، إل
أيًضــا، يقــوم تقييــم املخاطــر بتقييــم فعاليــة تدابيــر تخفيــف املخاطــر 

احلاليــة لتحديــد املخاطــر املتبقيــة للفســاد يف العمــل.
وأخيرًا، يأخذ تقييم املخاطر يف االعتبار:

التغييرات يف البيئة القانونية.
العوامل السياساتية املتزايدة للمخاطر.

التطورات التكنولوجية )مثل التدقيق املستمر(. 
التجربة السابقة )مثل تقارير التدقيق الداخلي واحلوادث(.
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حتليل نقاط القوة والضعف.
ــى  ــاء عل ــوة والضعــف، وبن ــاط الق ــى ضــوء نق ــل مخاطــر الفســاد عل حتلي

االحتمالــي والتأثيــر. 
وضــع خطــة وقائيــة تعتمــد االولويــات وفقــا لدرجــة املخاطــر. أمــا ســمات 

اخلطــط الوقائيــة الســليمة فهــي: 
- خطط واقعية قابلة للتطبيق على ارض الواقع.

- اهدافها محددة ودقيقة.
- ميزانية تنفيذها مرصودة.

مثال عملي:

مخاطر الفساد  نقاط الضعف 

احتمالية تفشي الرشوة في المؤسسة  عدم وجود نظام تلقي هدايا 

احتمالية تفشي استغالل النفوذ 
الوظيفي 

عدم وجود نظام لمنع حاالت تضارب 
المصالح واالفصاح عنها 

احتمالية حدوث هدر أموال او إساءة 
ائتمان او اختالس مال المؤسسة 

عدم وجود نظام تدقيق محاسبي خارجي 

غياب المساءلة واإلفالت من العقاب 
واضعاف ثقة الجمهور بالمؤسسة.

عدم وجود نظام شكاوى مفعل في 
المؤسسة 

عدم كشف حاالت الفساد ونشر ثقافة 
الالمباالة بين العاملين في الشركة

عدم وجود نظام لإلبالغ عن الفساد وتحفيز 
المبلغين عنه
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اخلطوة الثالثة: تخطيط وتطوير نظام مكافحة الفساد داخل املؤسسة

ــة منهــا،  ــات الوقاي ــد مكامنهــا واولي ــم املخاطــر وحتدي بعــد االنتهــاء مــن تقيي
يتــم حتديــد العمــل األســاس املطلــوب مــن خــالل وضــع خطــة عمــل. ويتــم 
تطويــر السياســات واإلجــراءات التــي حتــدد نطــاق وأنشــطة برنامــج مكافحــة 
الفســاد. ويجــب أن تكــون السياســات واإلجــراءات متاحــة يف جميــع أنحــاء 

املؤسســة، وأن تصــدر باللغــات الرئيســية جلميــع املوظفــن.
ويجــب أن يعالــج البرنامــج أكثــر أشــكال الفســاد شــيوًعا يف عمــل املؤسســة، 

ولكــن يجــب أن يغطــي علــى األقــل املجــاالت التاليــة:

املصالــح،  تضــارب  االئتمــان،  إســاءة  )أمثلــة:  املؤسســة  داخــل  الفســاد 
النفــوذ(. اســتغالل 

الفساد يف سلسلة التوريد )أمثلة: الرشوة(.

وتقاســم  االحتــكارات  يف  التواطــؤ  )مثــال:  الســوق  بيئــة  يف  الفســاد 
العامــة(. العطــاءات 

الفساد يف املجتمع )مثال: التأثير على االنتخابات(.

غسل عائدات الفساد )مثال: غسل األموال(.
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متطلبات العمل

التدريبيــة  واملــواد  والعمليــات  السياســات  مراجعــة(  )أو  صياغــة  تتــم 
واإلرشــادات التفصيليــة التــي تشــكل أســاس التنفيــذ التفصيلــي يف اخلطــوة  

:)ACT(  4

مــن املســؤول عــن ضمــان االمتثــال للبرنامــج ومراقبتــه )علــى ســبيل املثــال 
مســؤول االلتــزام، التدقيــق الداخلــي(. 

هل يجب تكييف السياسات احلالية )مثل هياكل حوافز املوظفن(؟

ما هي املوارد الالزمة؟

كيف سيتم التعامل مع االقتراحات والشكاوى؟

الداخليــن  املصلحــة  أصحــاب  إلــى  البرنامــج  توصيــل  ســيتم  كيــف 
رجيــن؟ واخلا

إلى أي مدى سيتم استخدام الضمان اخلارجي وإعداد التقارير؟

ما هي أنظمة حفظ الدفاتر التي يجب وضعها يف مكانها؟

ــل اإلدارة  ــا مــن قب يجــب مراجعــة السياســات واإلجــراءات واملوافقــة عليه
ــك مناســباً(. ــن )إذا كان ذل ــي املوظفــن وأصحــاب املصلحــة اخلارجي وممثل

يجــب صياغــة خطــة التنفيــذ التفصيليــة )مبــا يف ذلــك األهــداف واملــوارد 
واجلــدول الزمنــي( واملوافقــة عليهــا مــن قبــل جميــع األطــراف املعنيــة قبــل 

االنتقــال إلــى اخلطــوة 4.
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اجــراءات وضمانــات التنفيــذ لهــذه اخلطــوة مبــا يتــاءم مــع البيئــة احملليــة 
فلســطني: يف  والتشــريعية 

 تطوير انظمة داخلية للمؤسسة مثل: 
وخطــوط  واضحــة  الوظيفيــة  الوصــوف  فيــه  تكــون  إداري  نظــام   -

محــددة. املســاءلة 
ــة  ــة واحملاســبة املالي ــة الداخلي ــات الرقاب ــه الي ــي محــدد في - نظــام مال

ــى املؤسســة. ــة عل اخلارجي
 تطوير إجراءات للحوكمة وبناء نظام النزاهة، مثل: 

- مدونات سلوك او حوكمة معتمدة.
- نظام إبالغ عن الفساد يتضمن العقوبات واحلوافز.

تطوير ادلة ارشادية ومناذج امتثال.

أمثلة عملية 

تطوير دليل ارشادي لتطبيق مدونة السلوك 
إعداد منوذج ابالغ عن الفساد داخل الشركة

إعداد منوذج لإفصاح عن حاالت تضارب املصالح يف الشركة.
منوذج عام للتعهد مبنع تضارب املصالح

وأتعهــد  أعلــن  أدنــاه....................................  اســمي  املوقــع  انــا 
ســلوك  مبدونــة  واطلعــت  قــرأت  ان  وبعــد   ......... يف  موظفــا  بصفتــي 
الوظيفــة العامــة، وأخالقيــات مهنتــي، وتفهمــت مضمونهــا بأننــي أدعــم والتــزم 
بالقواعــد واملبــادئ التوجيهيــة اخلاصــة مبوظفــي شــركة ............ ملنــع 
تضــارب املصالــح يف عملــي، وأحتمــل كامــل املســؤولية القانونيــة بإخاللــي بــأي 

ــك: ــة، ويشــمل ذل ــادئ املدون ــن مب ــدأ م مب
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احلــرص علــى عــدم اســتخدام املعلومــات التــي أحصــل عليهــا خــالل أداء 
الوظيفــة أو بعــد تــرك العمــل العــام لتحقيــق مصالــح خاصــة.

االمتناع عن اجلمع بن وظيفتي وبن أي عمل آخر يتعارض ومهام عملي.
احلــرص علــى عــدم اســتغالل موقعــي الوظيفــي لتحقيــق مصالــح شــخصية أو 
عائليــة أو حزبيــة أو ملكاســب ماديــة، أو لقبــول أيــة هديــة أو مكافــأة أو منحــة 
أو عمولــة، مباشــرة أو بالواســطة، ســواء أثنــاء تأديتــي اخلدمــة أو بعــد تركــي 

العمــل يف القطــاع العــام.
ــح قــد ينشــأ  ــة املســؤولة عــن أي تعــارض يف املصال ــى إعــالم اجله العمــل عل
أثنــاء شــغل الوظيفــة؛ بحيــث ال يجــوز أن تكــون لــي مصلحــة مباشــرة أو 
ــال  ــة، تتصــل بأعم ــود خارجي ــات أو مناقصــات أو عق ــر مباشــرة يف اتفاق غي

مؤسســتي أو يف قــرارات تعيــن أو تقييــم.
حتريراً يف ....................

االسم:
املنصب:
التوقيع:

شهد عليه
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اخلطوة الرابعة: العمل على تطبيق وتنفيذ اخلطة ونظام النزاهة

ــة  ــط لبرنامــج مكافحــة الفســاد، يجــب ترجمــة الكلمــات املكتوب ــد التخطي بع
إلــى أعمــال مرئيــة. هــذه خطــوة أساســية يف اإلطــار العــام، حيــث إن جتربــة 
منظمــة الشــفافية الدوليــة، هــي أنــه علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الشــركات 

لديهــا برامــج جيــدة التخطيــط، إال أنهــا تفتقــر إلــى التنفيــذ الفعــال.

متطلبات العمل

يجــب دمــج السياســات واإلجــراءات النظريــة يف الهيــاكل التنظيميــة 
املعتمــدة يف املؤسســة.

تنفيذ السياسات واإلجراءات.
تطوير أنظمة الدعم )تكنولوجيا املعلومات، إلخ(.

ــل إعــالن الرئيــس التنفيــذي وورش العمــل  التواصــل مــع البرنامــج )مث
ــة(. والنشــرة اإلخباري

حوافز التطبيق. 
تقدمي التدريب. 

توفيــر األدوات واإلرشــادات الداعمــة )مثــل اســتبيان التقييــم الذاتــي 
لــإدارات عاليــة اخلطــورة(.

معاجلة املخاوف واملشكالت )مثل اخلط الساخن واألسئلة الشائعة(.
عــالوة علــى ذلــك، يجــب مراجعــة قــدرة الوظائــف الداخليــة وتعزيزهــا 
علــى صعيــد  ســواء  للقانــون  مســتودع  بنــاء  )مثــل  األمــر(  لــزم  )إذا 
النافــذة(  الدوليــة  التشــريعات  صعيــد  علــى  او  احملليــة  التشــريعات 

ويشــمل ذلــك:
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واملــوارد  الداخلــي  والتدقيــق  واملاليــة  )القانونيــة  الدعــم  وظائــف   -
البشــرية ومــا إلــى ذلــك(.

- الوظائــف التشــغيلية )إدارة املشــتريات وسلســلة التوريــد، التســويق، 
املبيعــات، إلــخ.(.

إجــراءات وضمانــات التنفيــذ لهــذه اخلطــوة مبــا يتــاءم مــع البيئــة احملليــة 
فلســطني: يف  والتشــريعية 

جعل مفردات النظام واضحة وسهلة الفهم والرجوع اليها.

نشــر مفــردات النظــام مبــا فيهــا محاضــر االجتماعــات وتعميمهــا مــن قبــل 
اإلدارة علــى جميــع املوظفــن.

تدريب املوظفن وتوعيتهم مبفردات النظام بصورة دورية ومستمرة.

أمثلة عملية

منــح جائــزة دوريــة للموظــف املثالــي يف املؤسســة والتــي ترتبــط 
مبــدى االلتــزام مبفاهيــم النزاهــة كاإلبــالغ عــن الفســاد.

ــي او املوظــف  ــي، )مــع املستشــار القانون  انشــاء خــط تواصــل داخل
املختــص بقضايــا احلوكمــة لتقــدمي االستشــارة الفوريــة ملــن يطلبهــا 
مــن العاملــن يف الشــركة بخصــوص االشــكاالت التــي تواجههــم، 

ــوم الفســاد. وميكــن ان تدخــل ضمــن مفه

إعداد منوذج تعهد والتزام بتطبيق مدونة السلوك، مثل:

تعهد والتزام موظف مبدونة السلوك



3535

أعلــن  أدنــاه....................................  اســمي  املوقــع  انــا 
واتعهــد بصفتــي موظــف يف ................ وبعــد ان قــرات الوثيقــة 
وتفهمــت مضمونهــا بأننــي ادعــم والتــزم بوثيقــة املبــادئ التوجيهيــة 
كامــل  واحتمــل   ............ مؤسســة/وزارة  مبوظفــي  اخلاصــة 

ــة. ــادئ املدون ــن مب ــدأ م ــأي مب ــي ب ــة بإخالل املســؤولية القانوني

حتريراً يف ....................

االسم:

اخلطوة اخلامسة: مراقبة األداء وتقييم فعالية تطبيق النظام

تطبيــق برنامــج مكافحــة الفســاد ليــس حدًثــا ملــرة واحــدة؛ بــل هــو نظــام 
مســتمر يجــب متابعتــه مــن خــالل التقييــم الــدوري املنتظــم )الرصــد(.

ــج بشــكل  ــف وحتســن البرنام ــوة والضع ــاط الق ــد نق ــة، حتدي ــن املراقب تضم
اإلطــار  يف  ســواء  الرصــد  إجــراء  ويجــب  وحديًثــا  فعــااًل  ليظــل  مســتمر، 

اخلارجــي. او  الداخلــي 

متطلبات العمل

يجــب حتديــد مســؤولية مراقبــة البرنامــج الشــامل ملكافحــة الفســاد 
بشــكل واضــح وتوفيــر املــوارد.

يجــب مراقبــة تقــدم البرنامــج بشــكل مســتمر )علــى ســبيل املثــال، 
اآلليــة(. الضوابــط  ومراقبــة  الداخليــن،  للموظفــن  الذاتيــة  التقييمــات 
يجــب علــى إدارة الشــركة )مثــل مجلــس اإلدارة، جلنــة التدقيــق( مراجعــة 
نتائــج املراجعــات الداخليــة واخلارجيــة، والتأكــد مــن أن التغييــرات 

املطلوبــة يتــم تنفيذهــا بطريقــة مناســبة وعاجلــة.
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اخلارجــي  التدقيــق  وعمليــات  الداخليــة  املراقبــة  إلــى  باإلضافــة 
التقليديــة، ينبغــي النظــر يف ضمــان مراقــب مســتقل خارجــي لتوفيــر 
مزيــد مــن األمــن لــإدارة وأصحــاب املصلحــة، فيمــا يتعلــق بفعاليــة 

الفســاد. مكافحــة  برنامــج 

إجــراءات وضمانــات التنفيــذ لهــذه اخلطــوة مبــا يتــاءم مــع البيئــة احملليــة 
فلســطني: يف  والتشــريعية 

بنظــام  االمتثــال  مــدى  علــى  للرقابــة  وواضحــة  معتمــدة  وجــود خطــة 
املؤسســة.  يف  احلوكمــة 

الرقابــة علــى تطبيــق انظمــة الشــكاوى واالجــراءات التصحيحيــة الناجمــة 
عنهــا. 

تقــدمي تقاريــر حــول العمليــات الرقابيــة علــى فعاليــة النظــام ومناقشــة 
هــذه التقاريــر يف اجتماعــات الهيئــة العليــا يف املؤسســة.

حتليــل النتائــج املترتبــة علــى االجــراءات املتخــذة، وتأثيرهــا علــى املؤسســة 
وتقييــم نظــام النزاهــة علــى ضوئهــا لتحســن أدائــه وفعاليتــه.

أمثلة عملية

مــع مؤسســة مجتمــع مدنــي مســتقلة  بالتعاقــد  الشــركة  تقــوم  ان 
االمتثــال. بمــدى  تفصيلــي  تقريــر  النظــام، وتقديــم  تطبيــق  علــى  للرقابــة 

ربــط عمليــة تقييــم اداء الموظفيــن، بمــدى التزامهــم بمبــادئ الحوكمــة 
ومدونــات الســلوك الداخليــة فــي الشــركة
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اخلطوة السادسة: توثيق أداء نظام مكافحة الفساد 
بــأداء النظــام داخــل املؤسســة  متثــل الشــفافية ونشــر املعلومــات املتعلقــة 
معيــارا اساســيا يف احلكــم علــى مــدى صــدق التــزام املؤسســة وادارتهــا، 
بتطبيــق النظــام وتوضيــح كيفيــة ترجمــة القيــم والسياســات إلــى أفعــال.
ان رفــع التقاريــر حــول مكافحــة الفســاد يثيــر الوعــي بــن املوظفــن، ويوفــر 
وســيلة للســيطرة واالنضبــاط لــإدارة. كمــا يســاهم النشــر واإلعــالن عــن 
ــى ســمعة  ــي عل ــق نظــام مكافحــة الفســاد بشــكل إيجاب ــزام بتطبي ــدى االلت م

املؤسســة يف الســوق واملجتمــع.
كمــا يُعــد النشــر واإلعــالن عــن واقــع مكافحــة الفســاد يف املؤسســة لغــة 
مشــتركة لقيــاس أنشــطة وممارســات مكافحــة الفســاد، ومقارنتهــا ومناقشــتها 

وحتســينها.
الداخليــن  املصلحــة  أصحــاب  علــى طمأنــة  التقاريــر  إعــداد  يقتصــر  وال 
ــا  ــل ميكــن أن تعمــل أيًض ــح، ب ــأن الشــركة تعمــل بشــكل صحي ــن ب واخلارجي

كــرادع ملــن يرغبــون يف رشــوة أو طلــب رشــوة.
يف  املعتمــدة  احلوكمــة  قواعــد  تضمنتــه  مــا  مــع  اخلطــوة  هــذه  وتنســجم 

 . فلســطن

متطلبات العمل

يجــب توصيــل املعلومــات املتعلقــة بالبرنامــج بانتظــام إلــى أصحــاب املصلحــة 
الداخليــني واخلارجيــني املعنيــني، علــى ســبيل املثــال:

كيف يتم تنفيذ البرنامج.
مكافحــة  يف  الشــركة  موقــف  جتــاه  ومواقفهــم  املوظفــن  تصــورات 

وأدائهــا. الفســاد 
عــدد مــن االستفســارات أو القضايــا التــي أثيــرت مــن خــالل قنــوات 

املســاعدة.
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اإلجــراءات  وكذلــك  اكتشــافها،  مت  التــي  االنتهــاكات  وأنــواع  أعــداد 
املتخــذة. التصحيحيــة 

العقوبــات املطبقــة واملعامــالت املتروكــة بســبب حــوادث الفســاد ومــا 
ــك. ــى ذل إل

ــذ مــع أصحــاب املصلحــة اخلارجيــن  ــرا ينبغــي مناقشــة جتــارب التنفي وأخي
ومجموعــات الشــركاء، لتبــادل املمارســات اجليــدة )والســيئة( والتعلــم مــن 
بعضهــم البعــض )علــى ســبيل املثــال مــن خــالل املشــاركة يف مبــادرات طوعيــة 

ملكافحــة الفســاد(.

إجــراءات وضمانــات التنفيــذ لهــذه اخلطــوة مبــا يتــاءم مــع البيئــة احملليــة 
فلســطني: يف  والتشــريعية 

توثيــق نتائــج التدقيــق الداخلــي مــن خــالل التقاريــر الدوريــة ونشــر هــذه 
التقاريــر داخليــا وخارجيــا.

مــن خــالل وســائل  تتخــذ  التــي  اإلجــراءات واخلطــوات  كافــة  نشــر 
املختلفــة.  التواصــل 

أمثلة عملية

تخصيــص نافــذة داخــل الموقــع االلكترونــي للشــركة يخصــص لمــدى 
امتثــال الشــركة بمبــادئ الحوكمــة ينشــر عليــه كافــة الوثــاق واألوراق 

والتقاريــر ذات الصلــة.

تخصيــص الشــركة لجــزء مــن تقريرهــا الســنوي المنشــور، يوضــح مــدى 
امتثــال الشــركة بمبــادئ الحوكمــة واالنجــازات واالخفاقــات التــي حدثــت 

مــع الشــركة فــي العــام.
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المؤشــرات العامــة لاللتــزام بمنظومــة النزاهــة ومكافحــة 
الفســاد فــي القطــاع الخــاص

 )الشركات المساهمة العامة(

معلومات أساسية حول الشركة:

اسم الشركة

مجال عمل الشركة 
سنة التأسيس

رقم تسجيل الشركة
المدينة والمحافظة

أرقام االتصال 
     /      / تاريخ الفحص

المدير التنفيذي
رئيس مجلس اإلدارة

التعليقاتالنعماألسئلة )المؤشرات(
1. هل يوجد لدى الشركة موقع إلكتروني 

رابط الكتروني محدث باستمرار؟

ــر  ــر او معلومــات )غي 2. هــل يتــم نشــر تقاري
ملخــص  مثــل  الرســمية(  الماليــة  البيانــات 
)المنتجــات  المبيعــات  تحليــل  األعمــال، 

الشــركة( تقدمهــا  التــي  والخدمــات 
رابط الكتروني،   

وثيقة، تقرير

3. هــل يتــم نشــر النظــام الداخلــي للشــركة 
رابط الكتروني،   علــى الموقــع اإللكترونــي؟

وثيقة
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التعليقاتالنعماألسئلة )المؤشرات(
المكافئــات  عــن  اإلفصــاح  يتــم  هــل   .4
لرئيــس  الممنوحــة  والمزايــا  والمنافــع 
إفراديــة  بصــورة  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء 

؟ تفصيليــة و
  

رابط الكتروني، 
وثيقة

5. هــل يتــم نشــر اهــم قــرارات اجتماعــات 
الهيئــة العامــة حــال صدورهــا علــى موقــع 

االلكترونــي؟ الشــركة 
  

رابط الكتروني، 
وثيقة

6. هــل يتــم نشــر مدونــة لقواعــد الســلوك 
اإللكترونــي  الموقــع  علــى  المهنــي 

؟ كة للشــر
رابط الكتروني،   

وثيقة

لجــان  اإلدارة  مجلــس  عــن  ينبثــق  هــل   .7
التدقيــق  الحوكمــة،  لجنــة  مثــل  رئيســية 
والمكافئــات؟ يرجــى تزويدنــا بقوائــم هــذه 

ومســؤولياتها؟ ومهامهــا  اللجــان 

قوائم، وثيقة، 
قرار مجلس 
إدارة، تقارير

8. هــل يتــم اإلعــالن عــن وظيفــة المديــر 
العــام؟   التنفيــذي/ 

وثيقة/اعالن 
سابق/قرار/
محضر، رابط

9. هــل يتــم اإلعــالن عــن الشــواغر الرئيســية 
العامــة، الصحــف  المواقــع  للعمــوم مثــل 
للجمهــور  يمكــن  بحيــث  الــخ،   ... اليوميــة 

اليهــا؟ الوصــول 

وثيقة/ اعالن 
سابق/قرار/
محضر/رابط

اإلدارة  مجلــس  لــدى  يوجــد  هــل   .10
سياســة معتمــدة لمنــع تضــارب المصالــح 

ومقــرة؟ معتمــدة 
وثيقة/محضر/  

قرار

11. هــل يوجــد عالقــة قرابــة مــن الدرجــة 
الثانيــة بيــن أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس 

اإلدارة؟
قرار/قائمة/  

وثيقة/ محضر

انتخــاب  إعــادة  الشــركة  تمنــع  هــل   .12
ــرات  ــر مــن 3 فت عضــو مجلــس إدارتهــا ألكث

ليــة؟ متتا
قرار/قائمة/  

وثيقة
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التعليقاتالنعماألسئلة )المؤشرات(
المدقــق  بتدويــر  الشــركة  تقــوم  13. هــل 
 5 كل  المســؤول(  )الشــريك  الخارجــي 

األقــل؟ علــى  ســنوات 
قرار/ وثيقة/   

محضر

14. هل يوجد خطة استراتيجية مكتوبة 
وثيقة/ محضر  وموافق عليها من مجلس اإلدارة؟

15. هل يوجد لدى الشركة لجنة تدقيق 
قائمة/قرار/  ومخاطر منبثقة عن مجلس اإلدارة؟

محضر

16. هــل تفصــل الشــركة بيــن منصــب رئيــس 
  مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيذي؟

وصف 
وظيفي/ قرار/

محضر
اإلدارة  أعضــاء  أحــد  يشــغل  هــل   .17
اإلدارة؟  مجلــس  عضويــة    التنفيذيــة 

 وصف 
وظيفي/ قرار/

محضر
مــن  المســاهمين  الشــركة  تــزود  18. هــل 
خــالل التقريــر الســنوي بوصــف كامــل عــن 
فــي  الشــركة  تواجــه  التــي  المخاطــر  إدارة 
الماليــة  المخاطــر  مثــل  التجــاري،  مجالهــا 

الســوق؟ ومخاطــر 

تقرير/رابط/  
قرار/وثيقة

19. هــل لــدى الشــركة إطــار واضــح للرقابــة 
  الداخليــة وإدارة المخاطــر؟ 

وصف مهام/
محضر/قرار/

وثيقة

للمســاهمين  الشــركة  تفصــح  هــل   .20
فــي تقريرهــا الســنوي عــن توجــه الشــركة 
العامــة  األهــداف  وتحديــد  االســتراتيجي، 
لــإلدارة التنفيذيــة واإلشــراف علــى تنفيــذ 

األهــداف؟  هــذه 

تقرير/رابط/  
قرار/وثيقة

21. هــل توجــد بالشــركة وظيفــة تدقيــق 
إســناد  أو  داخلــي  بتعييــن  ســواء  داخلــي 

خارجــي؟ 
  

وصف مهام/
قرار/محضر/

وثيقة
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التعليقاتالنعماألسئلة )المؤشرات(

22. هــل تفصــح الشــركة للمســاهمين فــي 
التنافســي  الوضــع  عــن  الســنوي  تقريرهــا 
للشــركة، وحصتهــا مــن الســوق وخططهــا 

المســتقبلية؟ 
تقرير/رابط/  

قرار/وثيقة

سياســتها  عــن  الشــركة  تفصــح  هــل   .23
فــي  االجتماعيــة  بالمســؤولية  الخاصــة 

الســنوي؟  التقريــر 
تقرير/رابط/  

قرار/وثيقة 

أنشــطتها  عنــد  الشــركة  تفصــح  هــل   .24
فــي  االجتماعيــة  بالمســؤولية  الخاصــة 

الســنوي؟  التقريــر 
تقرير/رابط/  

قرار/وثيقة 

25. هــل يعكــس تشــكيل مجلــس اإلدارة 
صغــار  يشــمل  )بمــا  المســاهمين  تشــكيل 

المــال؟  رأس  وتوزيــع  المســاهمين( 
قائمة/قرار   

26. هل يمنع على رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة الشركة أن يشتركوا في إدارة شركة 

مماثلة أو منافسة؟ 
 وثيقة/قرار/  

محضر

إلدارة  معتمــدة  سياســة  يوجــد  هــل   .27
مــن  معتمــدة  والعطــاءات  المشــتريات 

االدارة؟ مجلــس 
 وثيقة/قرار  

قائمة/قرار/  28. هل يوجد لجنة مشتريات معتمدة؟
محضر

المــوارد  إلدارة  دليــل  يوجــد  هــل   .29
موظفيــن؟ شــؤون  نظــام  وثيقة  البشــرية/ 
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املؤشرات العامة لالتزام مبنظومة النزاهة ومكافحة الفساد

ضمــن عمــل املؤسســات الرقابيــة علــى القطــاع اخلــاص )الشــركات املســاهمة 
العامــة(

معلومات أساسية حول املؤسسة:

اسم المؤسسة

مجال عمل المؤسسة 

سنة التأسيس

المدينة والمحافظة

أرقام االتصال 

     /      / تاريخ الفحص

رئيس المؤسسة/المدير التنفيذي/

رئيس مجلس اإلدارة
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التعليقاتالنعماالسئلة )المؤشرات(المحور

اإلطار 
المؤسساتي 
الناظم لعملها

صالحيــات  فــي  وضــوح  هنــاك 
وعالقتهــا  المؤسســة 
االخــرى الرقابيــة  بالمؤسســات 

 وثيقة/قرار/رابط  

وجــود وصــف لصالحيــات الدوائــر 
علــى  الرقابــة  صالحيــة  ذات 
العامــة:  المســاهمة  الشــركات 

وثيقة/رابط  

وجود موارد بشرية كافية لتنفيذ 
تقرير/وصوف   عملية الرقابة وآليات العمل.

وقوائم

وجود موارد مالية كافية لتنفيذ 
تقرير  عملية الرقابة وآليات العمل
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التعليقاتالنعماالسئلة )المؤشرات(المحور

الحيادية

وآليــات  معاييــر  تطبيــق  يتــم  هــل 
الرقابــة علــى كافــة الشــركات دون 

؟ تمييــز
  

 تقرير وحدات 
الشكاوى/وثيقة/

قرار/تعليمات/
مدونة/دليل 
إجراءات عمل

بمالحظــات  االخــذ  يتــم  هــل 
ــة بشــكل  الشــركات الخاضعــة للرقاب

وحيــادي.؟ متســاو 
  

تقرير وحدات 
الشكاوى/وثيقة/

قرار/تعليمات

هل هناك معايير محددة وواضحة 
حول اختيار طاقم التفتيش 

للتدقيق والرقابة على كل شركة؟
  

الشكاوى/وثيقة/
قرار/تعليمات/
مدونة/دليل 
إجراءات عمل

هــل هنــاك اجــراءات وقائيــة لضمــان 
طواقــم  وموضوعيــة  حياديــة 
التفتيــش للتدقيــق والرقابــة )دورًان 

مثــال(؟ وظيفــي 

  
سياسة/وثيقة/

مدونة/ دليل 
إجراءات عمل

مــن  شــكاوى  اي  تقديــم  تــم  هــل 
قبــل بعــض الشــركات حــول التعامــل 
قبــل  مــن  الرقابــة  فــي  بمكياليــن 

الرقابيــة؟ المؤسســات 

تقرير الشكاوى   

هل يتم استثناء الموظفين من 
عملية الرقابة من ذوي العالقة 

العائلية مع ادارة الشركات 
المستهدفة؟

  

 سياسة/مدونة/
قرار/تعليمات/

نظام/دليل إجراءات 
عمل

هل هناك أية اجراءات للحد 
من تضارب المصالح في عمل 

موظفي هذه المؤسسات 
ورقابتهم على الشركات؟

  
 سياسة/مدونة/

قرار/تعليمات/
نظام

هل تم محاسبة اي من موظفي 
هذه المؤسسات لعدم تطبيقه 
قرارا يتعلق بإحدى الشركات او 

تساهله معها.؟

قرار/محضر  
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التعليقاتالنعماالسئلة )المؤشرات(المحور

الفعالية

الرقابــة  مؤسســات  تواجــه  هــل 
بتوفــر  تتعلــق  صعوبــات  اي 

الموازنة؟ 
تقرير مالي/تقرير   

مخاطر

هــل يتمتع موظفو المؤسســات 
الرقابيــة بطلــب أيــة وثائــق مــن 
دون  المســتهدفة  الشــركات 

قيــود؟

قانون/نظام  

هــل تملــك المؤسســات الكــوادر 
الماليــة  والمــوارد  البشــرية 
الكافيــة لتنفيــذ المهــام المناطــة 

بهــا؟

قانون/تقرير/  
تقرير تحليل

هــل يحظــى الموظفــون ببرامــج 
شــخصيتهم  لصقــل  تدريبيــة 

مهاراتهــم؟ وتنميــة 
وثيقة/تقرير

المؤسســات  رفــد  تــم  هــل 
مــن  الكافــي  بالعــدد  الرقابيــة 
موظفيــن مؤهليــن فنيــا وعلميــا 
للرقابــة وتحديــد االنحرافــات فــي 

الشــركات؟ أداء 

تقرير/تقرير تقييم 
اداء

المؤسســات  تملــك  هــل 
القانونيــة  الصالحيــة  الرقابيــة 
فــي  تحقيــق  لجــان  لتشــكيل 
تجــاوزات معينــة مــن قبــل بعــض 

؟ ت كا لشــر ا

 قانون/قوائم 
لجان/ تقرير 

رقابي

هــل  العمليــة،  الممارســة  فــي 
الرقابيــة  المؤسســات  تقــوم 
عمليــة  توصيــات  بتقديــم 
أوضــاع  لتصويــب  وتطبيقيــة 

؟ ت كا لشــر ا

تقرير رقابي

مــا هــي االجــراءات التــي تقــوم 
باتخاذهــا  الرقابيــة  المؤسســات 
فــي حــال تكــررت تجــاوزات بعــض 
الشــركات؟ وهــل هــي رادعــة؟

تقرير رقابي/
قرار/سياسة
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التعليقاتالنعماالسئلة )المؤشرات(المحور

الفعالية

الرقابــة  مؤسســات  تواجــه  هــل 
بتوفــر  تتعلــق  صعوبــات  اي 

الموازنة؟ 
تقرير مالي/تقرير   

مخاطر

هــل يتمتع موظفو المؤسســات 
الرقابيــة بطلــب أيــة وثائــق مــن 
دون  المســتهدفة  الشــركات 

قيــود؟

قانون/نظام  

هــل تملــك المؤسســات الكــوادر 
الماليــة  والمــوارد  البشــرية 
الكافيــة لتنفيــذ المهــام المناطــة 

بهــا؟

قانون/تقرير/  
تقرير تحليل

هــل يحظــى الموظفــون ببرامــج 
شــخصيتهم  لصقــل  تدريبيــة 

مهاراتهــم؟ وتنميــة 
وثيقة/تقرير

المؤسســات  رفــد  تــم  هــل 
مــن  الكافــي  بالعــدد  الرقابيــة 
موظفيــن مؤهليــن فنيــا وعلميــا 
للرقابــة وتحديــد االنحرافــات فــي 

الشــركات؟ أداء 

تقرير/تقرير تقييم 
اداء

المؤسســات  تملــك  هــل 
القانونيــة  الصالحيــة  الرقابيــة 
فــي  تحقيــق  لجــان  لتشــكيل 
تجــاوزات معينــة مــن قبــل بعــض 

؟ ت كا لشــر ا

 قانون/قوائم 
لجان/ تقرير 

رقابي

هــل  العمليــة،  الممارســة  فــي 
الرقابيــة  المؤسســات  تقــوم 
عمليــة  توصيــات  بتقديــم 
أوضــاع  لتصويــب  وتطبيقيــة 

؟ ت كا لشــر ا

تقرير رقابي

مــا هــي االجــراءات التــي تقــوم 
باتخاذهــا  الرقابيــة  المؤسســات 
فــي حــال تكــررت تجــاوزات بعــض 
الشــركات؟ وهــل هــي رادعــة؟

تقرير رقابي/
قرار/سياسة

التعليقاتالنعماالسئلة )المؤشرات(المحور

الفعالية

هــل تواجــه المؤسســات الرقابيــة ايــة 
عقبــات تتعلــق بالتشــريعات المنظمــة 
صالحياتهــا  مــن  وتحــد  لعملهــا 

الرقابيــة؟

 تقرير تحليل/ 
تقرير مخاطر

فــي  تداخــالت  ايــة  هنــاك  هــل 
الصالحيــات بيــن المؤسســات الرقابيــة 
شــكل  هــو  ومــا  المســتهدفة؟ 
عملهــا؟ فــي  والتعــاون  التكامــل 

تقرير مخاطر/
تقرير سنوي

المؤسســات  هــذه  قــدرة  مــدى  مــا 
كافــة  علــى  التدقيــق  علــى  العمليــة 
بــدون  العامــة  المســاهمة  الشــركات 

اســتثناء.؟

تقرير مخاطر/
تقرير سنوي

هــل تملــك هــذه المؤسســات صالحية 
البنكيــة  الحســابات  علــى  االطــالع 

العامــة؟ المســاهمة  للشــركات 

قانون/نظام/
تقرير

مــا هــي درجــة التعــاون والتكامــل مــا 
بيــن هــذه المؤسســات ودوائــر الرقابــة 
المســاهمة  الشــركات  فــي  الداخليــة 

العامــة؟

محاضر/قرار/
تقرير سنوي /

رابط

هل تملك المؤسسات صالحية 
التقدم لدى المحاكم المختصة 

بالطعن في الشخصية المعنوية 
للشركات؟

 تقرير/ محاضر/
رابط

هــل تقــوم هــذه المؤسســات بمراقبــة 
الضــرورة  عنــد  واالعتــراض  وتدقيــق 
المصلحــة  او  القانــون  مــع  )التعــارض 
العامــة( علــى التعديــالت التــي تجريهــا 
فــي  العامــة  الشــركات المســاهمة 
تأسيســها،  عقــود  الداخلــي،  نظامهــا 
مجالــس اداراتها، غاياتهــا، او  اعضــاء 

المســجل؟ مركزهــا 

 تقرير/محضر/
رابط

معــدة  ســنوية  خطــط  هنــاك  هــل 
الشــركات؟ علــى  للرقابــة  خطة سنويةمســبقا 
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التعليقاتالنعماالسئلة )المؤشرات(المحور

االستقاللية

مــن هــي الجهــة التــي تقــدم هــذه 
نظام/قانون/  المؤسســات تقاريرهــا لها؟

تقرير سابق

دور  التنفيذيــة  للســلطة  هــل 
المتعلقــة  القــرارات  اتخــاذ  فــي 
العامــة  المســاهمة  بالشــركات 
غيــر اقــرار او تعديــل القوانيــن ذات 

العالقــة.؟

قانون/نظام

هــذه  رؤســاء  تعييــن  يتــم  كيــف 
المؤسســات؟ ومــن هــي الجهــة 

حــق مســاءلتها؟ تملــك  التــي 

قانون/نظام/
رابط

هــذه  رؤســاء  يتمتــع  هــل 
كافيــة  بحصانــة  المؤسســات 
علــى  التأثيــر  دون  تحــول 

؟ تهــم ا ر ا قر

قانون/نظام/
تقرير مخاطر

الممنوحــة  الصالحيــات  هــل 
ضيقــة  ام  واساســية  واســعة 

؟ مشــية ها و

قانون/تقرير 
مخاطر

هــذه  رؤســاء  رواتــب  هــل 
ام  قانونــا  محــددة  المؤسســات 

تقديريــة؟ لســلطة  تخضــع 
قانون/نظام

هــل مــدة الخدمــة فــي المنصــب 
بســنوات  محــددة  ام  مفتوحــة 

معينــة؟
قانون/ نظام

موازنــات  تخصيــص  يتــم  كيــف 
المؤسســات؟ قانون/نظامهــذه 

التزامهــا  مراقبــة  يتــم  كيــف 
بالقوانيــن ذات العالقــة بتنظيــم 

؟ عملهــا

قانون/نظام/
تقرير
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التعليقاتالنعماالسئلة )المؤشرات(المحور

النزاهة 
والشفافية 
والمساءلة

درايــة  علــى  الموظفــون  هــل 
عــروض  حــول  اإلبــالغ  بآليــات 
هنــاك  وهــل  هدايــا  او  رشــاوي 
للموظفيــن  واضحــة  سياســات 

الشــأن.؟ بهــذا 

وثيقة/تقرير/  
سياسة

واضحــة  تعليمــات  هنــاك  هــل 
ومعلنــة للموظفيــن تتعلــق بمنــع 

المصالــح؟ تضــارب 

وثيقة/سياسة/
رابط

واضحــة  تعليمــات  هنــاك  هــل 
عضويــة  حــول  ومعلنــة 
بعمليــة  المكلفيــن  الموظفيــن 
فــي  مســاهمتهم  او  الرقابــة 
العامــة؟ المســاهمة  الشــركات 

وثيقة/سياسة/
رابط

هل هناك اجراءات واضحة 
ومعلنة لإلفصاح عن الذمة 

المالية لرؤساء هذه المؤسسات 
وعائالتهم.؟

وثيقة/سياسة/
رابط

التــي  التقاريــر  اشــكال  هــي  مــا 
تعدهــا المؤسســات المســتهدفة 
يتــم  وكيــف  ترفــع  ولمــن 

؟ بعتهــا متا

وثيقة/رابط

هل هناك وحدات شكاوى 
مفعلة في المؤسسات 

المستهدفة؟
نظام/تقرير

هل هناك وحدات شكاوى 
مفعلة في المؤسسات 

المستهدفة؟

روابط/محاضر/
تقارير

هــل يتــم عقــد مؤتمــرات صحفيــة 
دوريــة لإلجابــة علــى استفســارات 
المجتمــع  ومؤسســات  اإلعــالم 

المدنــي؟

روابط/محاضر/
تقارير
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المؤسســة  »أمــان«  والمســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــاف 
الفلســطينية المعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة منــذ 

 .2006 العــام 

تأســس فــي العــام 2000 مــن مجموعــة مــن المؤسســات األهليــة 
الفاعلــة فــي مجــال الديمقراطيــة والحكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، 
ســعيًا لتحقيــق رؤيتــه نحــو “مجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن الفســاد”. 
يســعى االئتــاف إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي 
المعرفــة  إنتــاج ونقــل وتوطيــن  للفســاد، واإلســهام فــي  مناهــض 
بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

يحــرص ائتــاف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي Watchdog علــى 
المجتمعيــة،  المشــاركة  علــى  بالتركيــز  للنزاهــة  الوطنــي  النظــام 
وتفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، ووســائل اإلعــام فــي 
الرقابــة والمســاءلة، وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة فــي الكشــف 

عــن جرائــم الفســاد والحــد مــن انتشــاره. 




