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 مقدمة

 
يؤثر الفساد سلبًا على حياة الناس والمجتمعات، وينخر في البلدان والمؤسسات، مبطئًا من حركة التنمية 

  .والمجتمعي في عدم االستقرار على الصعيد الحكومي االقتصادية فيها، ومسهمًا 
فوفقًا لمؤشر  وينتشر الفساد بصورة كبيرة في دولة الكويت، بل أن وتيرته تزايدت على مدى األعوام الماضية.

، فإن ترتيب الكويت قد منظمة الشفافية الدولية( الصادر عن CPI) 3102لعام  العالميمدركات الفساد 
 . 3112عام في  25الـ بعد أن كانت تحتل المرتبة  دولة( 077)من أصل  96يب إلى الترتانخفض 

 
تعتقد منظمة الشفافية الدولية أن الشفافية والمسائلة هما حجرا الزاوية في محاربة الفساد والتصدي له، في و 

انتشار و تضطلع الشركات بصفة خاصة بالقيام بدور هام في الحد من   كل من القطاعين العام والخاص.
، و للمساهمينالشفافية تقوم الشركات بإيصال قيمها و سياساتها بها فمن خالل اإلفصاح عن التزام الفساد.

ومن المهم أن تقوم الشركات بإصدار  كيفية ترجمة تلك القيم والسياسات إلى ممارسات على أرض الواقع.
ألنها تظهر لألطراف  –مكافحة الفساد تقارير بشأن مدى ما تحرزه من تقدم في جهودها المبذولة من أجل 

جهود ال، و تكشف عن مدى مصداقيتها في بذل انفتاحها للمساءلة، من خالل هذه التقارير، مدى العالقةذات 
 (0لمكافحة الفساد.)

 
قامت منظمة الشفافية الدولية  3103ففي العام  يكمن الهدف من هذه المقدمة في شرح أصول هذا المشروع.

ة حول إفصاح الشركات في تقاريرها عن مدى التزامها بالشفافية، وذلك على أكبر مائة وخمسة بإجراء دراس
مت الدراسة ثالثة جوانب وقد قي    شركة متعددة الجنسيات من الشركات المدرجة على مستوى العالم. 015

المعلنة للعامة،  مكافحة الفسادبرامج  تتعلق بمعايير مكافحة الفساد هي: ،هامة إلصدار تقارير الشركات
التقارير عن مستوى كل دولة و، وتتضمن معلومات عن أصول أو ممتلكات الشركة الشفافية التنظيميةو

  .وتتضمن العائدات واالنفاق الرأسمالي والضرائب المدفوعة على حدة
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عطي ، يولالد على مستوى تقاريرال، و التنظيمية للشركةشفافية البشأن برامج مكافحة الفساد، و  واالفصاح

، للمعلومات المتاحةونتيجة   ضرائبها.أرباحها و صورة واضحة وشاملة عن عمليات الشركة، وعائداتها، و 
من اتخاذ قرارات صائبة بناء على معلومات صحيحة، والتأثير على مسلك العالقة ألطراف ذات ستتمكن ا

ة ال يضمن بالضرورة السلوك الجيد التقارير بصورة جيد وبالرغم من أن اإلفصاح في  الشركة و تصرفاتها.
ن بصورة أكبر من كما يمك   اإلجراءات المتخذة.ًا على مدى االلتزام ، والوعي، و لشركة، إال أنه يشكل مؤشر ل

ن الشركات التي تتمتع بسجل وبطبيعة الحال، فإ  الكشف عن الممارسات الخاطئة و المعلومات المغلوطة.
برامجها لمكافحة الفساد واألنشطة العالمية، لديها فرصة أفضل لتكون ن أالتقارير بش اإلفصاح فيجيد في 

 (3) جزءًا من الحل، أكثر من كونها جزءًا من المشكلة.
 

بإجراء ، وذلك وقد استخدمت جمعية الشفافية الكويتية ذات الطريقة التي اعتمدتها منظمة الشفافية الدولية
ألهميتها لالقتصاد الوطني ولكونها األربع الكبار في  دراسة على أكبر أربعة شركات في الكويت، وفقاً 

  قطاعاتها.
 

 وليست هذه الدراسة سوى بداية لمزيد من الدراسات المكثفة في المستقبل.
 

و تأمل جمعية الشفافية الكويتية أن يسهم نشر هذه الدراسة في إذكاء النقاش حول كيفية تحسين كافة 
 تقاريرها. الشفافية واإلفصاح في لمستوى الدولي، في تحسين مستوىالشركات، خاصة العاملة منها على ا

 
 سلمى العيسى

 جمعية الشفافية الكويتية –عضو مجلس اإلدارة 
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 ؟كيفية قيام جمعية الشفافية الكويتية بإجراء الدراسة في دولة الكويت

 

 "ت األربع الكبرى في دولة الكويتدراسة حول الشركا –الشفافية في تقاير الشركات "تستند الدراسة المعنونة 
" والذي تقييم كبرى الشركات العالمية الشفافية في تقارير الشركات:إلى ذات المنهجية المعتمدة في تقرير "

، ومن المقرر أن يتم إصدار النسخة التالية 3103نشرته سكرتارية منظمة الشفافية الدولية في يوليو من عام 
 3103وبينما اعتمد تقرير  ، وقد تتلوه المزيد من اإلصدارات.3104ربيع عام من هذا التقرير العالمي في 

سيأخذ بعين االعتبار  3104على المعلومات العامة المتاحة باللغة اإلنجليزية فقط، فإن تقرير العام 
سمية المعلومات المتاحة بشأن إصدار تقارير مكافحة الفساد في الشركات متعددة الجنسيات باللغات الست الر 

اللغة العربية، اللغة الصينية، اللغة اإلنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة  المعتمدة في األمم المتحدة، و هي:
أما التقرير الذي بين أيديكم فيأخذ بعين االعتبار المعلومات المتاحة باللغة  الروسية، واللغة األسبانية.

فات في نتائج الشركات بين التقارير العالمية والتقرير وقد تُفضي هذه الحقيقة إلى ظهور اختال اإلنجليزية.
لى نشر قدر أكبر أو أقل من  الذي بين أيديكم إذا ما كانت تلك الشركات مشمولة في كال التقريرين، وا 

باإلضافة إلى ذلك، فإن التغيرات المنهجية التي قد تحدث مستقباًل قد  المعلومات بإحدى اللغات المشار إليها.
  وجود مثل تلك االختالفات في النتائج.تفضي إلى 

 

الدراسة أكبر أربعة شركات في دولة الكويت، و هي )بنك الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي، هذه تغطي 
الشركات األربع المدرجة  أوريدو حاليا(، وقد تم اختيار-شركة زين لالتصاالت، وشركة الوطنية لالتصاالت

 03(، والعوائد )آخرها 3103-ماليين 6صافي الربح )و  القيمة السوقية، لية،المعايير الما بعضبناء على 
وتتربع الشركات األربع على القمة في قطاعاتها ذات  مليون(، هذا باإلضافة إلى أهميتها بالنسبة لالقتصاد.

 واالتصاالت.عي البنوك الصلة، وهي قطا
 

كإسهام  –مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية  عضو –قامت بإجراء هذه الدراسة األستاذة/ سلمى العيسى 
 الشركات المدرجة في دولة الكويت. علىمنها في تشجيع وتعزيز تطبيق معايير مكافحة الفساد 
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قد استخدمت في هذه الدراسة ولإلجابة على األسئلة الواردة في االستبيان المتعلق بتقارير الشركات ف
ركزت األسئلة على وقد  من قبل تلك الشركات. مواقعها على اإلنترنت( )عبر المعلومات المتاحة للعلن فقط

صدار التقارير على مستوىوالشفافية التنظيميةبرامج مكافحة الفساد،  مرفق نسخة من  .كل دولة على حده ، وا 
 (2( )0االستبيان )ملحق رقم 

 
ب حول الغرض من إجراء المسح، وقد تم إرسال االستبيانات المستكملة إلى الشركات المعنية، مرفقة بخطا

و أتيحت للشركات فرصة شهر لمراجعة المعلومات الواردة في االستبيانات المستكملة، و  كيف يتم تطبيقه.و 
إال أننا لم نتلق أي رد على اإلطالق من قبل كل من )بنك   إجراء إضافات أو تعديالت عليها إن لزم األمر.

 في حين كانت االستجابة فقط من قبلتي، وشركة الوطنية لالتصاالت(، الكويت الوطني، وبيت التمويل الكوي
 .3وقد أوردنا اإلجراء المتبع في تقييم النتائج في الملحق رقم  شركة زين لالتصاالت.

و في الواقع  .االفصاحبإجراء الدراسة، و رأت فيها فرصة لتحسين معاييرها في  لالتصاالت رحبت شركة زين
بقت معظم المتطلبات وقامت بنشر بعض من سياساتها خالل فترة إجراء الدراسة، فإن شركة زين قد ط

 أما الشركات األخرى فإنها، لألسف، لم ترد على اإلطالق.  وبالتالي نجحت في زيادة نقاطها.
كذلك فإنني أود أن أعرب عن  ولم تكن هذه الدراسة لتثمر لوال جهود سكرتارية منظمة الشفافية الدولية.

السويد، والذين شكلت تقاريرهم األساس الذي استخدمته إلجراء فرع  –ني لمنظمة الشفافية الدولية امتنا
 دراستي.

 
  .برلين -هذا التقرير باالستعانة بسكرتارية منظمة الشفافية الدولية إعدادتم 
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 لشفافيةالمعياري لمؤشر ال
 

لمنظمة الشفافية  لشفافية بطريقة مماثلة لتلك المتبعة في الدراسة الدوليةالمعياري لمؤشر النا ه نستعرض
مكافحة الفساد،  برامج عن االفصاح( 0 :مختلفة من االفصاحويشكل المؤشر متوسط نتيجة أنواع  .الدولية

شارة إلى أن التقرير يستند إلى و تجدر اإل تقارير المتعلقة بكل بلد على حدة.( وال2، التنظيميةوالشفافية ( 3
وعلى سبيل المثال، فليس من المؤكد أن التقارير الخاصة  درجات مأخوذة من أنواع متباينة جدًا من التقارير.

بكل دولة على حدة تتمتع بالدقة الكاملة، ذلك ألنه من اليسير على الشركة التي لديها عدد قليل من الشركات 
  ى من النقاط مقارنة بشركة لديها العديد من الشركات التابعة.التابعة أن تحرز قدرًا أعل

 

 :لشفافيةالمعياري لمؤشر النتائج  – 1جدول رقم 
 

برامج مكافحة  المؤشر لشركاتا
 الفساد

الشفافية 
 التنظيمية

تقارير على مستوى 
 كل بلد على حدة

 9.5 100% 011% 84% (ZAIN) شركة زين لالتصاالت
 6.2 49% 88% 53% (KFH)  يبيت التمويل الكويت

 4.4 05% 011% 08% (NBK) بنك الكويت الوطني
 2.6 0 44% 24% (WATANETA) شركة الوطنية لالتصاالت

 
 المؤشر المعياري للشفافيةنتائج  – 1رقم  رسم بياني
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 برامج مكافحة الفساد اإلفصاح عنأوال: 
 

 2112 -لدوليةالدراسة ا
مستوى  2112 -دراسة الكويت 

 WATANEYA NBK KFH ZAIN الدرجات

100% 

(BASF, BG Group, Statoil) 
 أعلى درجة 100%   

   46%   

 متوسط الدرجات 40% 68%
0%  

(Bank of China, Bank of 

Communication & Gazprom)  

 أدنى درجة   15% 0%

 

 BASF, BG الث شركات فقط على أعلى الدرجات في الدراسة الدولية )وهيحصلت ثعلى الصعيد الدولي، 

Group, Statoil) ، الدرجاتأما أصحاب أدنى  ،%98كانت القيمة المتوسطة للدرجات بمعدل وقد (Bank of 

China, Bank of Communication & Gazprom)  1فقد حصلوا على.%   
ة زين الكويتية تنافس الشركات العالمية، حيث أنها حصلت على وفقًا للمعلومات المبينة أعاله، فإن شركو 

  أعلى الدرجات من حيث إجراءات مكافحة الفساد.
% من الشركات التي تم إجراء المسح عليها في هذه الدراسة، لألسف، قد سجلت درجات أدنى من 75إال أن 

  المتوسط العالمي.
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  نتائج برنامج مكافحة الفساد – 2جدول رقم 
 

 ZAIN 100% ركة زين لالتصاالتش
 KFH 46%  بيت التمويل الكويتي
 NBK 15% بنك الكويت الوطني

 WATANEYA 0% شركة الوطنية لالتصاالت
 

مكافحة الفساد، يتعين عليها أن تظهر  ببرامجلكي تحصل الشركات على درجة كاملة في الجزء الخاص 
اإلدارة العليا يلتزمون ويقدمون دعمًا واضحًا و س إدارتها ضمان أن مجللفساد، و التزامها بمعايير مكافحة ا
وأن تكون سياسة الشركة   قوانين مكافحة الفساد ومدونة قواعد السلوك.لانتهاكات أي ومنظورًا لسياستها ضد 

على سياسة الشركة ، وأن تحتوي العالقةشركاء األعمال، وكافة األطراف ذات مطبقة على كافة الموظفين و 
 (.4)الهدايا و برامج الترفيه، و تحظر استخدام ما يطلق عليه "مدفوعات تسهيلية"قبول ضحة بشأن قواعد وا

الخشية من الثأر للموظفين دون  تضمن األمان بحيث تقاريرتقديم اللالبالغ أو كذلك ينبغي وجود إجراءات 
إلى ذلك، ينبغي اإلفصاح عن باإلضافة  .واجراءات مكافحة الفساد سياساتواالنتقام، ونظام لمراقبة تطبيق 

 أحزاب سياسية.ألي اإلسهامات الموجهة 
ويبين الشكل أدناه نسبة الشركات التي تلقت   ،سؤاالً  02اشتمل الجزء المتعلق ببرنامج مكافحة الفساد على  

  كل سؤال.درجة بالنسبة ل صفردرجة كاملة، أو نصف الدرجة، أو 
 

إال أنه تجدر  ،مكافحة الفسادات برامج سة على وعي جيد بفوائد تطبيقفي الدرا المشمولةمعظم الشركات تبدو 
، دون مكافحة الفساد ومكونات تلك البرامج برامجوجود  إلى مدىالدراسة تنظر فقط هذه اإلشارة إلى أن 

 التطرق إلى تقييم مدى تطبيقها على ارض الواقع.
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 افحة الفسادنتائج األسئلة المتعلقة ببرامج مك – 1رقم  رسم تخطيطي
 

نقطة  1 رقم السؤال
 واحدة

1.0  
 نصف نقطة

صفر 
 )نقاط(

 %75  %25 مع الفساد. عدم التسامح مطلقاً . 0
 %50  %50 االلتزام بالقانون . 3
 %75  %25 دعم القيادة. 2
 %25  %75 على كافة الموظفين قواعد السلوكانطباق . 4
 %75  %25 على الوكالء قواعد السلوكانطباق . 5
 %75  %25 على الموردين قواعد السلوكانطباق . 9
 %75  %25 لتعزيز النزاهة وجود برامج تدريبية. 7
 %50  %50 السفرالهدايا، الضيافة، و سياسات تتناول . 8
 %50  %50 تحريم "المدفوعات التسهيلية". 6

 %50  %50 المبلغين تحريم الثأر من. 01
 %25  %75 مل بسرية مع المبلغين.التعاوجود إجراءات تضمن . 00
 %75  %25 مراقبة تطبيقات إجراءات برامج مكافحة الفساد.. 03
 %75  %25 اإلفصاح عن المساهمات ذات الطابع السياسي. 02

 
التعامل تضمن إجراءات % من الشركات )ثالثة من إجمالي أربعة( لديها 75أن  من الجدول أعاله  ُيالَحظ

 مدونة قواعد سلوك تنطبق بوضوح على كافة الموظفين.ولديها أيضا  )الشاكين(،  بسرية مع المبلغين
 
من غير و مضللة،  تبدوقد  (، فإن النسب المبينةمدرجة شركات 4، )أربعة الدراسةعينة صغر حجم ا لنظر و 

 المنطقي مقارنة نسب النقاط الخاصة بالشركات الكويتية مع تلك الواردة في الدراسة العالمية.
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 الشفافية التنظيميةانيا: ث
 

 2112 -الدراسة الدولية
مستوى  2112 -دراسة الكويت 

 WATANEYA NBK KFH ZAIN الدرجات

 أعلى درجة 100%  100%  100%
   88%   

 متوسط الدرجات 83% 68%
 أدنى درجة    44% 0%

 
بنك الكويت الوطني( على ت و المدرجة )زين لالتصاال من الشركات 3، حصلت اثنين محليةفي الدراسة ال

%، والتي تعتبر درجة 88على نسبة  بيت التمويل الكويتي التنظيمية، وحصل% في الشفافية 011نسبة 
مقارنة مع متوسط الدرجات الدولي  (%82) عاليًا نوعًا ماالمحلية متوسط الدراسة كما يعد  عالية كذلك.

وذلك بسبب مضلال يكون قد الدولية  تلكو  المحليةدراسة إال أن المقارنة بين مستوى الدرجات في ال %(.98)
  شركات(. 4)المحلية المشمولة بالدراسة صغر حجم عينة الشركات 

 
ولكي تحصل الشركة  الدراسة محاسبة الشركات التابعة والفروع المملوكة بالكامل أو بصورة جزئية. قيمتوقد 

، و نسبة تلك األسهم، لة بالشركات التي تمتلك فيها أسهمامعلى الدرجة الكاملة، يتعين عليها أن تقدم قائمة ك
الشفافية ويتمثل الهدف من الوقوف على المعلومات المتعلقة ب باإلضافة إلى معلومات عن أدائها الضريبي.

مصالحها في العديد من مها و إتاحة االطالع على دواخل هيكل الشركة فيما يتعلق بأسه هوللشركة  التنظيمية
 والبلدان األخرى.الشركات 
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 الشفافية التنظيميةنتائج  – 2جدول رقم 
 

 ZAIN 100% شركة زين لالتصاالت
 KFH 88% بيت التمويل الكويتي
 NBK 100% بنك الكويت الوطني

 WATANEYA 44% شركة الوطنية لالتصاالت
 
 

 الشفافية التنظيميةنتائج  – 2شكل رقم 
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 التقارير الخاصة بكل بلد على حدةاالفصاح في ثالثا: 

 

 2112 -الدراسة الدولية
مستوى  2112 -دراسة الكويت 

 WATANEYA NBK KFH ZAIN الدرجات

 درجةأعلى  84%    50%
   52%   
 34%     
  18%    

 متوسط الدرجات 48.5% 4%
 أدنى درجة 0% 0%

 

 
الدخل، الكامل عن حسابات لكي تحصل الشركة على درجة عالية، يتطلب األمر منها اإلفصاح 

  واالستثمارات، وضريبة الدخل، ومساهماتها في األنشطة الخيرية في كافة البلدان.
التقارير الخاصة بكل بلد على حدة بمثابة طريقة للتأكد من أن الشركات تقوم في االفصاح و يعد إصدار 

  الشركة.وعمليات أنشطة في الشفافية يساهم بتعزيز بدفع الضرائب في البلدان التي تعمل فيها، كما 
 

 

حصول على ومن بين أسباب ال  وقد جاءت نتائج الشركات الكويتية عالية نسبيًا، مقارنة بالشركات الدولية.
تلك الدرجات العالية أن بعض الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ليس لديها ضريبة دخل )البحرين 

(، األمر الذي تمخض عن تقييم أربعة 35والمملكة العربية السعودية( و بالتالي فقد تم استبعاد السؤال رقم )
فإنه في البلدان التي ليس لديها ضريبة دخل،  باإلضافة إلى ذلك،  للشركات الثالثة. –أسئلة فقط لكل بلد 

وبالتالي فإن اإلفصاح عن  ، فإن الدخل قبل الضريبة يتساوى مع الدخل بعد الضريبة أو صافي الدخل
 صافي الدخل يعتبر بمثابة بديل عن الدخل قبل الضريبة.



Transparency in Corporate Reporting 

 

14 

 

 
 

كات دولية كبيرة تغطي وهناك ملحوظة أخرى تجدر اإلشارة إليها، و هي أن الشركات التي تعمل عبر شب
ستة عشر بلدَا( تحصل على درجات  09العديد من البلدان )بنك الكويت الوطني على سبيل المثال يعمل في 

    أدنى من تلك التي تعمل في عدد أقل من البلدان.
 

 التقارير الخاصة بكل بلد على حدةنتائج  – 4جدول رقم 
 ZAIN 84% شركة زين لالتصاالت

 KFH 52% الكويتيبيت التمويل 
 NBK 18% بنك الكويت الوطني

 WATANEYA 34% شركة الوطنية لالتصاالت
 

 الخاصة بكل بلد على حدهتقارير النتائج  – 2شكل رقم 
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 توصياتال
 التوصيات الواردة في الدراسة الدولية. علىجمعية الشفافية الكويتية بصفة أساسية  توصياتتستند 

 
 بالنسبة للشركات

 على كافة الشركات تحديد مواطن الخطر المتعلقة بالفساد ومكافحته
نظامي بتحليل مخاطر الفساد التي قد يواجهونها في مؤسسي و نشجع كافة الشركات على القيام بشكل 

هذا ال يعني أن كافة الشركات، بغض النظر عن حجمها  لحد منها.لعملياتهم واتخاذ اإلجراءات الكافية 
إال أن موظفي الشركة وشركاء األعمال  .متكاملةومجال عملها، يجب أن يكون لديها سياسة داخلية تفصيلية 

 الشركة فيما يتعلق بالفساد. باتجاهات وثقافةوعي جيد ينبغي أن يكونوا على 
 

 ضرورة إتاحة برامج مكافحة الفساد الطالع العامة:
برامج مكافحة الفساد يزيد من مصداقية الشركة، ويرسل إشارة إيجابية قوية لألطراف ذات الحرص على علنية 

امج مكافحة الفساد متاحة الطالع ها بر وقد وجدنا أن معظم الشركات التي شملها المسح يوجد لدي ،العالقة
الدولية )يرجى الشفافية منظمة تام مع المتطلبات التي وضعتها  ، و تتوافق تمامًا أو بشكل شبهالعامة

ا علنيًا، بعد أن يكون برنامجه الشركات التي لم تقررأما  (.0الملحق رقم – 02-0االطالع على األسئلة من 
 على القيام بذلك. فنحن نشجعها

 
نشر القائمة الكاملة للشركات التابعة و شركاء األعمال، وغيرها من الشركات التي للشركة األم مصلحة 

 فيها:
في هذا المسح، أكدت معظم الشركات أنها قد قامت بنشر معلومات كاملة أو شبه كاملة عن مصالحها في 

 القيام بذلك.أما الشركات التي لم تقم بذلك بعد، فإننا نشجعهم على  شركات أخرى.
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المدفوعات الضريبية و اإلسهامات خسائر التشغيلية، واالستثمارات و نشر البيانات الخاصة باألرباح وال
 الخيرية في كل بلد على حدة:

ستقوم كافة الشركات التي تعمل في بلدان مختلفة، كأساس لتقريرها السنوي، بالحصول على المعلومات من 
، و ذلك لزيادة شفافية للعامةيجب أن يتم إتاحة هذه المعلومات لالطالع العلني  ها.كافة البلدان التي تعمل في

 عمليات الشركة.
 

 الشركات المالية بصفة خاصة توصيات تعني
بالنظر إلى األثر الكبير للشركات المالية على االقتصاد، فإننا نشجعها على تحسين ممارساتها المتعلقة 

وعلى هذه الشركات ضمان التزام وكالئها ووسطائها ببرامجها  النواحي. التقارير من كافةباالفصاح في 
  لمكافحة الفساد.

 

 للحكومة:
 الفاعلةعلى الحكومة أن تقوم بشكل نشط بتشجيع الشركات على تطوير برامج مكافحة الفساد عبر الحوارات 

 مع الشركات و مع المؤسسات.
كل بلد على حدة بشأن مبيعات الشركة واستثماراتها حساباتها بتقرير عن بتدعيم وضع مطلب للشركات 

 إلخ. ..ومدفوعاتها الضريبية
 

 للمستثمرين:
الشفافية مكافحة الفساد، و الشركة لعلى المستثمرين، سواء كانوا مؤسسات أم أفراد، طلب تقارير حول برامج 

المعلومات عند اتخاذ  جب استخدام هذه كما  كل بلد على حدة. االفصاح على مستوىتقارير و  التنظيمية
 القرارات االستثمارية.

 

 :ألجهزة الرفابة العليالمنظمات المحاسبة الدولية، و المنظمة الدولية 
يجب أن تتطلب معايير المحاسبة الدولية تقارير حول الشفافية المؤسسية والحسابات الخاصة بكل بلد على 

 حدة.
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 حواشي:ال

 انيالث - للشركاتتقارير  في الشفافية .1
 3103الشفافية في تقارير الشركات تقييم كبرى شركات العالم، منظمة الشفافية الدولية  .2
األسئلة قائمة على الدليل الصادر عن منظمة الشفافية الدولية واألمم المتحدة بشأن االتفاق المشترك  .3

 حول المبدأ العاشر لمكافحة الفساد.
منظمة الشفافية الدولية واألمم المتحدة بشأن االتفاق المشترك األسئلة قائمة على الدليل الصادر عن  .4

 حول المبدأ العاشر لمكافحة الفساد.
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  االستبيان - 1الملحق رقم 
 

 برامج مكافحة الفساد المعلنة: -أوال
 هل لدى الشركة التزام معلن بمكافحة الفساد؟ .0
 ؟تزم الشركة علنًا بالتقيد بكافة القوانين ذات الصلة، بما فيها قوانين مكافحة الفسادهل تل  .3
مواطنة الفي تقرير  عن النزاهة هل هناك عبارة مثال: هل تظهر قيادة الشركة دعمًا لمكافحة الفساد؟.  .2

 صادر عن الشركة أو في إعالناتها العلنية ؟ال
صراحة على  ،مكافحة الفسادبشأن سياسة الشركة / و خاصة بالشركةهل تنطبق مدونة قواعد السلوك ال  .4

 كافة الموظفين؟
مكافحة الفساد صراحة على بشأن سياسة الشركة و هل تنطبق مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة/  .5

 كافة الوكالء والوسطاء اآلخرين؟
حة الفساد صراحة على مكافشأن وسياسة الشركة بهل تنطبق مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشركة/  .9

 مقاولي الباطن والموردين؟المقاولين و 
 مكافحة الفساد؟ حولهل لدى الشركة برنامج تدريبي لموظفيها  .7
 هل لدى الشركة سياسة تحدد ما هو مالئم أو غير مالئم من الهدايا، أو الضيافة، أو نفقات السفر؟ .8
 فوعات التسهيلية"؟صراحة "المد)تمنع( هل هناك سياسة تحرم  .6

ة لسياس اتقو خر في حال ابالغهم عن أية من المبلغين أو الثأر الشركة االنتقام  )تمنع( هل تحرم .01
 ؟الشركة

خروقات محتملة أية قنوات يمكن للموظفين من خاللها اإلبالغ عن إجراءات أو الشركة توجد لدى هل  .00
   ؟اإلبالغ( بسرية لسياستها أو طلب المشورة )مثال:

 ؟بمراقبة تطبيقات إجراءات برامج مكافحة الفساد هل تقوم الشركة  .03
كانت تقوم بمثل تلك اإلسهامات هل في حال هل لدى الشركة سياسة تحرم اإلسهامات السياسية أو  .02

 تفصح عنها بالكامل؟
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 التنظيميةالشفافية   -ثانيا
 )اإلفصاح عن الشركات التابعة(

 قائمة كاملة بكافة شركاتها التابعة المجمعة؟ تفصح الشركة عن هل .04
 هل تفصح الشركة عن نسبة الملكية بكافة شركاتها التابعة المجمعة؟ .05
 هل تفصح الشركة عن بلدان تأسيس بكافة شركاتها التابعة المجمعة؟ .09
 هل تفصح الشركة عن البلدان التي تعمل فيها كافة شركاتها التابعة المجمعة؟ .07
 تفصح الشركة عن قائمة كاملة بكافة شركاتها التابعة المادية غير المجمعة بالكامل؟ هل .08
 هل تفصح الشركة عن نسبة الملكية بكافة شركاتها التابعة المادية غير المجمعة بالكامل؟ .06
 هل تفصح الشركة عن بلدان تأسيس كافة شركاتها التابعة المادية غير المجمعة بالكامل؟ .31
 تفصح الشركة عن البلدان التي تعمل فيها كافة شركاتها التابعة المادية غير المجمعة بالكامل؟هل  .30
 

 اإلفصاحات الخاصة بكل بلد على حدة  -ثالثا
في دراستنا هذه  تعني عبارة "البلدان التي تعمل فيها" تلك البلدان التي تتواجد فيها الشركة سواء بشكل 

و تقوم الشركة في تقريرها بتحديد قائمة "البلدان التي تعمل  ابعة المجمعة.مباشر أو من خالل شركاتها الت
 وقد تم طرح األسئلة التالية عن كل بلد تعمل فيه الشركة:  فيها الشركة".

 
 ؟×ل تقوم الشركة باإلفصاح عن عوائدها/مبيعاتها في البلد ه .33
 ؟×هل تقوم الشركة باإلفصاح عن نفقات رأسمالها في البلد  .32
 ؟×هل تقوم الشركة باإلفصاح عن دخلها ما قبل الضريبة في البلد  .34
 ؟×هل تقوم الشركة باإلفصاح عن ضريبة الدخل التي تدفعها في البلد  .35
 ؟×هل تقوم الشركة باإلفصاح عن إسهاماتها المجتمعية في البلد  .39
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 المنهجية - 2الملحق رقم 
 

وقد تم صياغته بطريقة  قضايا التي تؤثر على شفافية الشركات.يغطي االستبيان طيفًا واسعًا من ال
مشابهة لتلك التي صيغ بها االستبيان المستخدم في معظم التقارير الحديثة بشأن تعزيز شفافية اإليرادات 

و يركز  ، و لكن تم تعديله لكي يتوافق مع العناصر المتعلقة بمجال العمل في هذه الدراسة.3100في 
 لى ثالثة أبعاد:االستبيان ع

 بشان برامج مكافحة الفساد االفصاح .0
 التنظيميةالشفافية  .3
 التقارير الخاصة بكل بلد على حدةاالفصاح في  .2

 

وقد تم استقاء البعد األول من الدليل الصادر عن منظمة الشفافية الدولية واألمم المتحدة بشأن االتفاق 
ويتضمن ثالثة عشر سؤااًل، تدرجت درجات كل منهم بين  اد.المشترك حول المبدأ العاشر لمكافحة الفس

و يتم التعبير عن الدرجة النهائية لكل  درجة. 02الصفر والواحد، والحد األقصى لدرجات هذا البعد هو 
 بالمائة(. 011شركة في هذا المعيار كنسبة مئوية من الدرجة القصوى الممكنة )بين صفر و 

 

الكيانات المادية المجمعة بالكامل أو غير المجمعة بالكامل، عن وى اإلفصاح الثاني فيقيم مست البعدأما 
وقد تم مراجعة التقارير الخاصة باألسماء و نسب ملكية الشركة األم، و بلدان  ويحتوي على ثمانية أسئلة.

وقد تم   ويحتوي هذا البعد على ثمانية أسئلة. التأسيس و البلدان التي تعمل فيها كل من تلك الكيانات.
الحد األقصى للدرجات في الشفافية المؤسسية هو  منح كل سؤال درجات من صفر إلى نقطة واحدة.

  ثمانية نقاط.
 

، فيتضمن خمسة أسئلة، أربعة على مستوى كل دولة على حدة باالفصاحأما البعد الثالث، و الخاص 
الحد األقصى  تمعية والخيرية.منها بشأن عناصر الحسابات المادية، واألخير بشأن اإلسهامات المج

. و قد تم تطبيق المجموعة الكاملة المكونة من خمسة أسئلة على (5)للدرجات عن كل بلد هو خمسة 
و بعد أن يتم منح درجات لكل بلد بناء على التقرير  ،كل بلد من البلدان التي تعمل فيها كل شركة
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الدرجات التي تم الحصول عليها من كل من  الخاص به، يتم احتساب إجمالي الدرجات لكل بلد بإضافة
 األسئلة الخمسة.

 

و من ثم يتم تجميع الدرجات الخاصة بكل بلد و قسمتها على عدد البلدان للوصول إلى متوسط الدرجات 
ثم يتم بعد ذلك التعبير عن النتيجة النهائية الخاصة بتقارير كل بلد على حدة على شكل نسبة  لكل بلد.

 درجات لكل بلد(. 5الممكن للدرجات ) من الحد األقصى
 

يوجد ال و خالل عملية مشاركة ومراجعة المعلومات أفادت إحدى الشركات أن هناك بلدين تعمل فيهما و 
بهذين البلدين ضريبة دخل )البحرين والمملكة العربية السعودية(، وكنتيجة لهذه اإلفادة، تم استبعاد 

  الخاصة بهذين البلدين.من احتساب الدرجات  35و  34السؤالين 
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 حول جمعية الشفافية الكويتية – 2الملحق رقم 
 

تمثل المنظمة الدولية للشفافية شبكة دولية من المنظمات غير الربحية التي تعمل على محاربة الفساد، 
 الشفافيةالدولية في عملها جاهدة من أجل  الشفافية منظمةتناضل  قع مقرها الرئيسي في برلين.يو 

الدولية في تحقيق هدفها المتمثل في الشفافية منظمة ، نجحت 0662ذ تأسيسها في العام من  زاهة.والن
 دولية في المجاالت المتعلقة بالفساد. هيئةوضع الفساد على األجندة الدولية، و أصبحت 

 
 الدولية.لمنظمة الشفافية  الوطنيجمعية الشفافية الكويتية هي منظمة مستقلة غير حكومية، و هي الفرع 

من  ، وذلكفي مجال مكافحة الفساد تقوم جمعية الشفافية الكويتية بأنشطة مكثفة لرفع الوعي والمناصرة
نشر المعلومات المتعلقة بالتأثيرات المدمرة للفساد، والعمل على زيادة الشفافية في كل من خالل 

 القطاعين العام والخاص.
 
 ويتية الك الموقع االلكتروني لجمعية الشفافية www.transparency.org.kw  

 
 
 

http://www.transparency.org.kw/

