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لمحة عن المنتدى

ي�سر جمعية ال�سفافية الكويتية الإعالن عن تنظيم منتدى الكويت لل�سفافية للمرة اخلام�سة 

على التوايل حتت �سعار "ال�شفافية يف القطاع اخلا�ص". وذلك برعاية ح�سرة �ساحب 

ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح - يحفظه اهلل ويرعاه.

وي�سلط منتدى الكويت لل�سفافية يف دورته اخلام�سة لهذا العام ال�سوء على "ال�سفافية يف 

القطاع اخلا�ص" متا�سيا مع اأهداف اجلمعية الرامية اإىل تعزيز ال�سفافية و مناه�سة الف�ساد 

وحتقيق الإ�سالح املن�سود يف جميع قطاعات الدولة. 

هذا و�سي�سارك يف املنتدى نخبة من اخلرباء املخت�سني يف �سفافية القطاع اخلا�ص من دولة 

الكويت ودول اخلليج وخمتلف دول العامل اإىل جانب جمموعة من ممثلي اأهم �سركات القطاع 

اخلا�ص وكذلك ممثلي القطاع احلكومي لإثارة جمموعة اأ�سا�سية من الق�سايا و املحاور.

ونظراً لكونكم من اأهم اجلهات املعنية ، تدعوكم جمعية ال�سفافية الكويتية لتكونوا �سركاء يف 

منتدى الكويت لل�سفافية اخلام�ص 2011 الذي �سيقام خالل الفرتة من 10 اإىل 11 اأكتوبر 

2011 بغرفة جتارة و�سناعة الكويت.
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Forum At A Glance

Since 2007 Kuwait Transparency Society (KTS) has held four trans-

parency forums under the patronage of his Highness the Emir of 

Kuwait, and in October of this year it will hold its fifth forum which 

will be entitled : 

"Transparency in the Private Sector"

Due to the fact that you are one of the most concerned parties, Ku-

wait Transparency Society invites you to participate in this forum, 

that would take place on the 10th and 11th of  October 2011, at Ku-

wait's Chamber of Commerce and Industry.
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ال�شادة احل�شور الكرام 

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ي�سعدين اأن األتقي معكم اليوم يف افتتاح » منتدى الكويت لل�سفافية اخلام�ص » الذي تنظمه 

للعام اخلام�ص على التوايل جمعية ال�سفافية الكويتية والذي حظي باهتمام ورعاية �سامية من 

ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح - حفظه اهلل ورعاه.

الأخوة و الأخوات احل�شور 

لقد خطت احلكومة الكويتية خطوات رائدة يف جمالت الإ�سالح املتنوعة كما حر�ست على 

تكري�ص مبادئ ال�سفافية يف الكويت ف�ساركت يف التوقيع على » اتفاقية الأمم املتحدة ملحاربة 

الف�ساد » فكانت دولة الكويت من الدول ال�سباقة بالتوقيع على تلك التفاقية منذ اأن و�سعتها 

الأمم املتحدة يف عام 2003.

كما قام جمل�ص الأمة الكويتي بامل�سادقة على تلك التفاقية التي �سدرت بقانون يف العام 

2006 ، كذلك قام جمل�ص الوزراء الكويتي بت�سكيل فريق » احلوكمة وحماربة الف�ساد » يف 
العام 2008 ، وقام بالتعاقد مع البنك الدويل لو�سع وتطوير الكثري من الت�سريعات والنظم 

التي من �ساأنها اأن تعزز عمليات الإ�سالح.

كما اأنه من ابرز عمليات الإ�سالح التي قامت بها احلكومة الكويتية كانت من خالل و�سع 

خطة تنمية طويلة الأمد حتى عام 2035 وخطة اإمنائية متو�سطة الأجل لل�سنوات من 2010 

اإىل 2013، علما باأن وجود خطة طموحة متفق عليها بني ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية 

ياأتي يف مقدمة عمليات الإ�سالح التي تتطلبه الدولة الع�سرية التي ت�سعى اإليها دولة الكويت.

اأعزائي

�سيا�سات  بتحديد  للتخطيط  الأعلى  املجل�ص  ومن خالل  اأي�سا  قامت  الكويتية  اإن احلكومة 

على حمور  واملعلومات  والتخطيط  العامة  الإدارة  �سيا�سات  ا�ستملت  حيث   ، التنمية  خطة 

خا�ص ب�سيا�سات الإدارة احلكومية وال�سفافية وامل�ساءلة اإىل جانب ت�سمن خطة الدولة اإ�سدار 

الكلمة الفتتاحية ملمثل راعـــــي املنتــدى

معالي الدكتور
فاضل صفر علي صفر

وزير الأ�شغال العــــامة ووزير البلدية

ووزيـــر ال�شوؤون بالنابة
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جمموعة من الت�سريعات اجلديدة التي من �ساأنها تعزيز ال�سفافية ومكافحة الف�ساد واإن�ساء 

اأجهزة تتوىل القيام بهذا الدور. 

على  للمجل�ص  احلايل  النعقاد  دور  بداية  الأمة يف  احلكومة وجمل�ص  بني  التفاق  مت  وقد 

جمموعة من الأولويات، كان من بينها اجناز قوانني مكافحة الف�ساد.

واإميانا من احلكومة الكويتية باأهمية ال�سفافية ، وحيث اأن مواجهة الف�ساد ل تقت�سر على 

طرف واحد ، فاإننا على ثقة بان مكافحة الف�ساد تتطلب كل اجلهود من احلكومة و جمل�ص 

الأمة واملجتمع املدين ، ولعل هذا املنتدى الذي تنظمه �سنويا جمعية ال�سفافية الكويتية اأن 

يكون خري تعبري على ت�سافر اجلهود حلماية وطننا من اآفة الف�ساد .

لتكون  الكويتية  ال�سفافية  جمعية  مع  بالتعاون  �سكلنا جلنة  الكويت  بلدية  يف  بدورنا  ونحن 

على ات�سال دائم مع اجلمعية ، و تعقد اللجنة اجتماعاتها ب�سفة دورية بهدف ن�سر مبادئ 

التي  البلدية وامل�ساريع  الفر�سة للجميع لالطالع علي جميع معامالت  ال�سفافية، و لإتاحة 

توقعها خا�سة التي تتعلق بهذا القطاع الذي له عالقة مبا�سرة مع كل اأفراد املجتمع.

لقد كان تركيز احلديث عن ال�سفافية ين�سب على القطاع العام، اأما الآن فقد اأ�سبح احلديث 

يركز اأي�سا على القطاع اخلا�ص الذي يعترب �سريكا قويا مع قطاعات املجتمع الأخرى ، وحيث 

اأن القطاع اخلا�ص هو ال�سريان الرئي�سي ملوارد الدولة ، فاإن احلكومة الكويتية لن ترتدد يف 

دعم كل ما من �ساأنه تعزيز معايري احلوكمة وال�سفافية يف املوؤ�س�سات و ال�سركات العاملة يف 

هذا القطاع احليوي ، كما �ستتعاون مع جمل�ص الأمة واملجتمع املدين لتعزيز ال�سفافية يف 

اإدارة وت�سغيل وتطوير مرافق قطاعنا اخلا�ص.

واإننا على ثقة من خــــالل ا�ستعـــرا�ص فعــــاليات منتدى الكوــيت لل�سفـــافية اخلام�ص حتـــــت 

من  العديد  اإىل  �سن�ستمع  اإننا  اإىل  فيه  وامل�ساركني   ، اخلا�ص«  القطاع  »ال�سفافية يف  �سعار 

ما  بعد  خا�سة  اخلا�ص  القطاع  تطوير  يف  ت�ساهم  اأن  �سانها  من  التي   ، والروؤى  اخلربات 

�سهدته ال�ساحة الإعالمية والنيابية اأخريا، حيث �سيناق�ص القائمني على املنتدى هذه الق�سية، 

و�ستكون ملناق�ساتهم قيمة م�سافة ملا �سيخرجون به من تو�سيات ونتائج.

وختاما ل ي�سعني اإل اأن اأقدم جزيل ال�سكر والمتنان للجمعية واللجنة املنظمة داعيا املوىل 

القيادة  ظل  يف  الكويت  الغايل  لبلدنا  ال�سداد  و  اخلري  فيه  ملا  اجلميع  يوفق  اأن  وجل  عز 

ال�سباح  ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر  البالد املفدى  اأمري  ال�سمو  احلكيمة حل�سرة �ساحب 

وويل عهده الأمني و�سمو رئي�ص جمل�ص الوزراء حفظهم اهلل ورعاهم.

و ال�شالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته ،،،
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اأمري  ال�شباح  اجلابر  الأحمد  �شباح  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح�شرة  احلفل  راعي  ممثل   •
الكويت

• معايل وزير الأ�شغال العامة ووزير الدولة ل�شوؤون البلدية ووزير ال�شئون الجتماعية والعمل 
بالإنابة الدكتور   فا�شل �شفر علي �شفر

• اأ�شحاب ال�شعادة ال�شفراء
• �شيوف جمعية ال�شفافية الكويتية من داخل وخارج الكويت 

• الإخوة والأخوات الكرام

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد

برعاية كرمية من ح�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح اأمري الكويت 

حفظه اهلل، تقوم جمعية ال�سفافية الكويتية بتنظيم منتدى الكويت لل�سفافية ولل�سنة اخلام�سة 

لإ�سالح  والثاين  الف�ساد،  مكافحة  ق�سايا  ملناق�سة  الأول  املنتدى  فخ�س�ص  التوايل،  على 

اخلدمة العامة، والثالث ب�ساأن حتويل الكويت مركزا ماليا وجتاريا، والرابع ب�ساأن ال�سفافية 

يف ال�سناعات النفطية، يف حني خ�س�ص هذا املنتدى اخلام�ص ملو�سوع هام وهو »ال�سفافية 

يف القطاع اخلا�ص«.

ابتداًء ، لبد من التعرف على و�سع دولة الكويت يف موؤ�سر مدركات الف�ساد الذي ت�سدره 

منظمة ال�سفافية الدولية �سنويا لرتتيب دول العامل يف هذا املوؤ�سر، ن�ستعر�ص معكم اجلدول 

الآتي عن عام 2010:

الرتتيب عربياالرتتيب دولياالدرجة من 10الدول

7.7191قطر
6.3292الإمارات
5.3413عمان

4.9484البحرين
4.7505الأردن

4.7505ال�سعودية
4.5547الكويت

 حفل اإفتتاح منتدى الكويت لل�شفافية - 

اخلام�ص 2011 م

كلمة صالح محمد الغزالي
رئي�ص جمعية ال�شفافية الكويتية

10 اأكتوبر2011 م
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والالفت للنظر يف نتائج2010 اأمرين هامني اأود التوقف عندهما:

الأول: حافظت دولة قطر على املرتبة الأوىل على م�ستوى الوطن العربي، حيث ا�ستطاعت يف 

ال�سنوات الأربع الأخرية اأن ترفع من ترتيبها الدويل من 32 اإىل 28 ثم اإىل 22 واأخريا اىل 

19، كما ا�ستطاعت قطر اأن حت�سن درجاتها (من 10 درجات) من 6 درجات اإىل 6.5 ثم اإىل 
7 واأخريا اىل 7.7 ، وهي بذلك ت�سري نحو حتقيق هدفها املعلن للو�سول اإىل الدول الع�سر 

الأوىل خالل ع�سر �سنوات اعتبارا من 2007.

الثاين: ان الدميقراطية الكويتية هي الأقدم والأكرث �سالحيات من بني دول جمل�ص التعاون 

اخلليجية، لذلك يفرت�ص اأن يقوم جمل�ص الأمة الكويتي بدور رئي�سي يف الرقابة على ال�سلطة 

اأن  جند  بينما  الدولة،  اأجهزة  يف  امل�ست�سري  واملايل  الإداري  الف�ساد  من  واحلد  التنفيذية 

�سوؤال م�سروعا  الف�ساد يطرح  الكويت خليجيا يف موؤ�سر مدركات  املتاأخرة لرتتيب  النتيجة 

وُملّحاً حول دور جمل�ص الأمة يف الف�ساد امل�ست�سري يف القطاع العام؟ وهل اأع�ساء جمل�ص 

الأمة يقاومون الف�ساد اأم اأن كثري منهم جزء منه ؟ وهل الدميقراطية الكويتية �سببا يف تف�سي 

الف�ساد بدل من حتجيمه ؟ ولعل ما اأثري منذ نهاية اأغ�سط�ص املا�سي فيه جواب �سايف لتلك 

وحتليل  الكويتية  الدميقراطية  التجربة  تقييم  ب�سرورة  قناعة  على  فاإننا  لذلك  الت�ساوؤلت، 

اأ�سباب تف�سي الف�ساد يف الكويت وو�سع احللول لتكون الدميقراطية الكويتية �سبيال لنزاهة 

العمل احلكومي والعمل الربملاين.

الإخوة والأخوات الكرام

للغاية، يف  الإ�سالح بطيئة  الت�سريعية يف  الكويت  اأن م�سرية  ب�سكل جلي،  لعل من املالحظ 

على  احلكومة  توقيع  فبعد  ووثـّابة،  مت�سارعة  الواقع  اأر�ص  على  الف�ساد  خطوات  اأن  حني 

»اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد« يف 9/12/2003م، و�سدور قانون »التفاقية« رقم 

ي�سدر عن جمل�ص  فلم  توقفت  الت�سريع  م�سرية  اأن  10/12/2006م، جند  47/2006 يف 
الأمة حتى نهاية 2011 اأي قانون ينفذ تلك التفاقية التي ت�ستلزم �سدور عدد من الت�سريعات 

واإن�ساء جهاز اأو اأكرث ملكافحة الف�ساد.

على  احل�سول  وحرية  الطالع  حق  قانون  باإعداد  الكويتية  ال�سفافية  جمعية  قامت  لذلك 

بالتعاون مع عدد من  الأمة  اإىل جمل�ص  تقدميه  التفاقية، ومت  لن�سو�ص  تنفيذا  املعلومات، 

اأربعة اقرتاحات بقوانني تتطلبها التفاقية يف  باإعداد  اأع�ساء املجل�ص، كما قامت اجلمعية 

كثري من موادها، وهي قوانني: مكافحة الف�ساد، الذمة املالية، تعار�ص امل�سالح، حماية املبلـّغ.. 

وتعاونت يف تقدميها اإىل جمل�ص الأمة مع اأربع وع�سرين برملانيا وع�سرين جمعية نفع عام، 

ال�سوؤون  اأمام جلنة  الأيام  املنظور يف هذه  للنزاهة«  العامة  الهيئة  »قانون  ثم مت دجمها يف 

الت�سريعية والقانونية يف جمل�ص الأمة.

ولعل ال�سيء اجليد واجلديد اأن احلكومة اأر�سلت م�سروع قانون مكافحة الف�ساد اإىل جمل�ص 

الأمة، اآملني اأن يعجل ذلك من اإقرار القانون يف جمل�ص الأمة مع بداية دور النعقاد القادم 

نهاية هذا ال�سهر.
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الإخوة والأخوات الكرام

ياأتي هذا املنتدى يف توقيت حرج متر فيه العديد من موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص يف العامل 

ب�سكل عام ويف دولة الكويت ب�سكل خا�ص، نتيجة لتبعات الأزمة املالية العاملية التي ع�سفت 

بالعديد من الأ�سواق والقت�سادات العاملية، ولعل اأبرز ماك�سفت عنه الأزمة القت�سادية هو 

غياب وا�سح للعديد من معايري ومبادئ ال�سفافية والنزاهة واحلوكمة يف القطاع اخلا�ص، 

والذي ترتب عليه ا�ست�سراء الف�ساد و�سوء ا�ستخدام الأموال وال�سلطات، لذلك يرى عدد من 

املحللني اأن الأزمة العاملية هي يف احلقيقة اأزمة اأخالقية بالدرجة الأوىل.

لذلك، فقد ارتاأت جمعية ال�سفافية الكويتيـــة اأن يكون منتداها ال�سنوي اخلام�ص خم�س�سا 

ال�سفافية  تعزيز  ، من منطلق جهودها يف  القطاع اخلا�ص)  (ال�سفافية يف  ملناق�سة مو�سوع 

وغر�ص قيم النزاهة وتطبيق مبادئ احلوكمة يف القطاع اخلا�ص يف دولة الكويت.

اخلربة  ذوي  والعامليني  املحليني  املتحدثني  من  كبري  عدد  املنتدى  يف  �سي�سارك  لذلك 

والإخت�سا�ص باملوا�سيع التي �ستتم مناق�ستها خالل اجلل�سات العلمية للمنتدى.

اآملني اأن يحقق املنتدى، من خالل حماوره، و�سيوفه، وامل�ساركني فيه، وكذلك جل�سات احلوار 

التخطيط  عند  و�سعناها  قد  اأهداف  من  اإليه  ن�سبوا  ما  الثنائية،  والجتماعات  اجلانبية 

للمنتدى.

الإخوة والأخوات الكرام

يف ختام هذه الكلمة، ل ي�سعنا اإل اأن ن�سجل �سكر وتقدير جمعية ال�سفافية الكويتية، حل�سرة 

ورعاه على  الكويت حفظه اهلل  اأمري  ال�سباح  الأحمد اجلابر  ال�سيخ �سباح  ال�سمو  �ساحب 

رعايته الكرمية للجمعية وملنتدياتها ال�سنوية ، واإىل معايل وزير الأ�سغال العامة ووزير الدولة 

وكذلك  �سفر  فا�سل  الدكتور  بالإنابة  والعمل  الجتماعية  ال�سئون  ووزير  البلدية  ل�سوؤون 

ولكل  املنتدى،  لأعمال هذا  الكويت على دعمهم  و�سناعة  واأع�ساء غرفة جتارة  رئي�ص  اإىل 

املحا�سرين اخلرباء من داخل الكويت، واملحا�سرين الذين تكبدوا عناء ال�سفر لي�ساهموا معنا 

يف اإثراء جتربتنا الوطنية.

احلمي�سي،  عبدالعزيز  �سالح  الفا�سل  الأخ  برئا�سة  التح�سريية  اللجنة  لأع�ساء  و�سكرا 

واأع�ساء اللجنة العلمية د. ريا�ص الفر�ص واأ. د. مع�سومة اأحمد ابراهيم، و�سكر خا�ص ملتطوعي 

اجلمعية يف كافة جلانها، ولو�سائل الإعالم الوطنية التي دعمتنا يف م�سريتنا وما زالت.                         

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،،

18
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اليوم األول

الجلسة األولى

المحـــــور األول :

إسهام المجتمع المدني بتعزيز الشفافية
في القطاع الخاص

رئيس الجلسة :
الدكتور / محمد حسين الفيلي

أستاذ القانون العام في كلية الحقوق ، 
جامعة الكويت
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ال�شرية الذاتية 

حا�سل على �سهادة الدكتوراة يف املحا�سبة من جامعة Esses  باململكة املتحدة

ي�سغل من�سب ا�ستاذ م�ساعد يف ق�سم املحا�سبة بجامعة الكويت 

نائب رئي�ص جمل�ص ادارة جمعية املحا�سبني واملراجعني الكويتية .

يتمتع د/ ر�سيد القناعي بخربة كبرية يف خدمة العديد من ال�سركات الكربى متعددة اجلن�سيات 

، لديه خربة يف العمل بادارة �سريبة الدخل يف دولة الكويت.

املحتــــــــــوى

• مقدمة 
 )Corporate Governance( تعريف حوكمة ال�شركات •

)Best Practice( اأف�شل املمار�شات •
• اأهمية احلوكمة 

 )Transparency and Public Disclosure(  تعريف ال�شفافية واأهميتها •
• النحرافات ال�شائعة عن “اأف�شل املمار�شات’’ يف املنطقة 

• اأ�شئلة

تعريف حوكمة ال�شركات

والنزاهة،  امل�سئولية،  به  ي�سمن  اأن  الإدارة  ملجل�ص  ميكن  الذي  واملمار�سات  القواعد  اإطار 

والإدارة،  والعمالء،  (املمولني،  امل�سلحة  اأ�سحاب  مع جميع  ال�سركة  وال�سفافية يف عالقات 

واملوظفني، واحلكومة، واملجتمع ) 

يت�شمن هذا الإطار :

• التعاقد بني ال�سركة وامل�ساهمني.
• توزيع امل�سئوليات.

• الإجراءات لتوفيق التعار�ص بني م�سالح اأ�سحاب امل�سلحة.
• الإجراءات املنا�سبة لالإ�سراف والرقابة واملعلومات.

• نظام قائم على ال�سوابط واملوازنات حلماية م�سالح امل�ساهمني.

الدكتور رشيد محمد القناعي
جمعية املحا�شبني واملراجعني الكويتية

اأثر احلوكمة على اأداء ال�شركات

20
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اأف�شل املمار�شات

■ هناك اأربعة وثائق رئي�سية ت�ستخدم كمعايري دولية، ول تغطي الوليات املتحدة 

اأهمية احلوكمة

حلماية اأ�سحاب امل�سلحة

ويف حالة البنوك فاإن احلماية ت�سمل املجموعة املحتمل تاأثرها بالقت�ساد.

• A short history of Corporate Governance
From curbing the power of the over active CEO، to protecting the inter-
ests of first the Shareholders، and then all Stakeholders

• 1991 The Cadbury Report
Focused on the financial control mechanisms and the responsibility of 
the board of directors، auditor، and shareholders
Led to the Code of Best Practice

• 1995 The Greenbury Report
Directors remuneration 

• 1998 The Hampel Report
Disclosure، leading to the Combined Code 

• 2003 Higgs Review
Non Exec Directors

• 2009 The Walker Report
Reaction to the Financial Crisis، the New Code 

• قانون اململكة املتحدة حلوكمة ال�سركات
• م�ستندة اإىل جمموعة من املبادئ 

�سدرت لأول مرة عام 1992، ولكن مت حتديثها بعد كل ف�سيحة، الإ�سدار الأخري كان عام 
ُ
• اأ

 2010
 (Premium Listing)  تنطبق على كافة ال�سركات ذات الإدراج ال�ستثنائي •

(Comply or Explain) ، العالمة التجارية حلوكمة  نقطة رئي�سية: "امتثل اأو ف�سر“   •
ال�سركات يف اململكة املتحدة 
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املبادئ الرئي�شية

 )Leadership( القيادة •
 )Accountability( امل�شئولية •

 )Effectiveness( الفعالية •
 )Remuneration( املكافاأة •

 )Relations with Shareholders( العالقات مع امل�شاهمني •

 )Leadership(  القيــــــــادة

• دور جمل�ص الإدارة: ينبغي اأن تُراأ�ص كل �سركة من ِقبل جمل�ص اإدارة فَعال يكون م�سئولً ب�سكل 

جماعي من اأجل اإجناح ال�سركة على املدى الطويل. 

• تق�سيم امل�سئوليات: يجب اأن يكون هناك تق�سيم وا�سح للم�سوؤوليات على راأ�ص ال�سركة بني 
اأن  ينبغي لأي فرد  ال�سركة. ل  اأعمال  لت�سيري  التنفيذية  وامل�سوؤولية  الإدارة  اإدارة جمل�ص 

ميتلك �سلطة مطلقة باتخاذ القرار. 

• رئي�ص جمل�ص الإدارة: الرئي�ص هو امل�سئول عن قيادة املجل�ص و�سمان فعاليته من كافة جوانب 
دوره.   

• مدراء غري التنفيذيني: كجزء من دورهم كاأع�ساء يف جمل�ص وحدوي، ينبغي على املدراء غري 
التنفيذيني التحدي وامل�ساعدة يف تطوير املقرتحات ب�ساأن الإ�سرتاتيجية ب�سكل بنَاء.

 )Accountability( امل�شئـوليــــــة

• التقرير املايل والتجاري: يجب على جمل�ص الإدارة تقدمي ميزانية وتقييم مفهوم عن مركز 

ال�سركة واإمكانَياتها.

• اإدارة املخاطر والرقابة الداخلية: املجل�ص م�سئول عن حتديد طبيعة ومدى املخاطر اجلوهرية 
التي ي�ستعد حتُملَها لتحقيق اأهدافه الإ�سرتاتيجية. يجب على املجل�ص احلفاظ على اإدارة 

خماطر ونظم رقابة داخلية متينة.

• جلنة التدقيق: ينبغي للمجل�ص و�سع ترتيبات ر�سمية و�سفافة للنظر يف كيفية تطبيق مبادئ 
تقارير ال�سركات واإدارة املخاطر والرقابة الداخلية واحلفاظ على عالقة منا�سبة مع مدِققي 

ح�سابات ال�سركة. 

 )Effectiveness( الفعـــــــالية

• ت�سكيل جمل�ص الإدارة: ينبغي للمجل�ص والِلجان التابعة له التمتع بتوازن منا�سب من املهارات 

واخلربة وال�ستقاللية واملعرفة بال�سركة لتمكنَهم من اأداء واجباتهم وم�سوؤولياتهم على نحو 

فَعال.

• ت�سكيل جمل�ص الإدارة: ينبغي وجود اإجراء ر�سمي، �سارم و�سفاف لتعيني املدراء اجلدد يف 
املجل�ص. 

22



منتدى الكويت للشفافية الخامس
Kuwait’s Transparency Fifth Forum

23

• اللتزام: يجب على جميع املدراء اأن يكونوا قادرين على تخ�سي�ص وقٍت كاٍف لل�سركة للوفاء 
مب�سوؤولياتهم ب�سكل فَعال. 

• التطوير: يجب على جميع املدراء تلقي احلث على الن�سمام للمجل�ص، ويجب املواظبة على 
حتديث وجتديد مهاراتهم ومعرفتهم. 

• املعلومات والَدعم: يجب تزويد جمل�ص الإدارة باملعلومات بال�سكل واجلودة املنا�سبة يف الوقت 
املنا�سب لتمكني املجل�ص من اأداء مهامه.

• التقييم: يجب على املجل�ص اإجراء تقييم ر�سمي و�سارم ب�ساأن اأدائه ال�سنوي واأداء اللجان 
التابعة له واملدراء الفرديني.

• اإعادة النتخاب: يجب اإخ�ساع جميع املدراء لإعادة النتخاب على فرتات منتظمة، وذلك 
رهٌن مبدى الر�سا امل�ستمر عن الأداء. 

 )Remuneration( املكافـــــــــــاأة

• م�ستوى ومكِونات املكافاآت: يجب اأن تكون م�ستويات املكافاآت كافية جلذب املدراء واإبقائهم 

ودفعهم نحو اجلودة املطلوبة لإدارة ال�سركة بنجاح، ولكن ينبغي لل�سركة جتنُب دفع اأكرث مَما 

هو �سروري لهذا الغر�ص. وهناك ن�سبة كبرية من املكافاآت تتعلَق باآداء ال�سركة والأفراد.

املتعلقة  ال�سيا�سات  لتطوير  و�سفاف  ر�سمي  اإجراء  وجود  ينبغي   :(Procedure) اإجراء   •
مبكافاآت املدراء التنفيذيني وحتديد ُرَزم مكافاآت املدراء الفردية. وينبغي اأن ل ي�سارك اأي 

من املدراء يف حتديد املكافاأة اخلا�َسة به.

 )Relations with Shareholders ( العـــــالقــــات مع امل�شاهمني

• التحاور مع امل�ساهمني: يجب وجود حوار مع امل�ساهمني على اأ�سا�ص التفاهم املتبادل ب�ساأن 

الأهداف. يتحَمل املجل�ص ككل امل�سوؤولية عن �سمان اإجراء حوار مر�صٍ مع امل�ساهمني. 

• ال�ستخدام البنَاء لالجتماع ال�سنوي العام: ينبغي للمجل�ص اللُجوء اإىل الجتماع ال�سنوي العام 
للتوا�سل مع امل�ستثمرين وت�سجيعهم على امل�ساركة.

اأحد الّنماذج



منتدى الكويت للشفافية الخامس
Kuwait’s Transparency Fifth Forum

الشفافية في القطاع الخاص

24

تعريف ال�شفافية واأهميتها

الك�سف العلني للمعلومات الزمنية واملوثوقة مَما يتيح مل�ستخدمي تلك املعلومات اإجراء تقييم 

دقيق للحالة املالية لل�سركة واأدائها، واأن�سطتها التجارية، واملخاطر املتعِلقة بتلك الأن�سطة .

جلنة”Basel”  للرقابة البنكية ت�سِلط ال�سوء على اأن الإف�ساح العلني عايل اجلودة يح�ِسن 

قدرة امل�ساركني يف ال�سوق على اتخاذ قرارات م�ستنرية من خالل : 

• ال�سماح لهم بتقييم القوة املالية لل�سركة واأدائها مبزيد من الدقة.
• زيادة م�سداقية املعلومات املف�سح عنها من ِقبل ال�سركة.

• اإظهار قدرة البنك على مراقبة واإدارة املخاطر املحتمل التعُر�ص لها على �سبيل املثال، عن 
طريق الإف�ساح عن املعلومات الكمية والنوعية املتعِلقة مبنهجيات ال�سركة لقيا�ص املخاطر.

• احلد من مبداأ عدم التيُقن يف ال�سوق واملخاطر املحتملة.

النحرافات ال�شائعة عن “اأف�شل املمار�شات’’ يف املنطقة

• تعيينات جمل�ص الإدارة. 
• الف�سل بني الدور الرقابي والدور التنفيذي.

• عدد اأع�ساء جمل�ص الإدارة.
• الأع�ساء امل�ستقلني.

• حتديات احلوكمة التي تواجهها ال�سركات العائلية.

24
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"دور منظمــــات املجتمع الــمدنــــي يف تعزيز ال�شفافية يف القطاع اخلا�ص"

ال�شرية الذاتية

الأ�ستاذ / خالد ح�سن الكندري - موؤ�س�ص مكتب الكندري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

- ح�سل على لي�سان�ص احلقوق من جامعة الكويت يف العام 1988 ، وحمامي ممار�ص ملهنة 

املحاماة وحا�سل على دورات عديدة بالتحكيم وحمكم دويل معتمد.

اللجنة  يف  م�ساركته  خالل  من  القوانني  وم�ساريع  القوانني  و�سياغة  اإعداد  يف  �سارك   -

الت�سريعية ملجل�ص الأمة.

- ع�سو جمل�ص اإدارة جمعية املحامني الكويتية 1994.

- اأمني �سر جمعية املحامني الكويتية 1998.

- نائب رئي�ص جلنة قبول املحامني 2004.

- ع�سو يف احتاد املحامني العرب منذ 1993.

- ع�سو يف احتاد املحامني الدوليني (I.B.A) منذ 1993.

- رئي�ص جمعية املحامني احلايل ورئي�ص جلنة قبول املحامني ورئي�ص حترير جملة املحامي.

مقدمـــة :

تلعب منظمات املجتمع املدين يف كافة دول العامل وبخا�سة يف املجتمعات الدميقراطية دورا 

بارزا يف بناء اأ�س�ص احلياة الدميقراطية وتعزيز ال�سفافية وخدمة املجتمع.

الأهلية  واجلمعيات  احلكومية  غري  الأهلية  املنظمات  من  املدين  املجتمع  منظمات  تتكون 

ومراكز  والنوادي  ال�سيا�سية  والأحزاب  العمالية  لالحتادات  املهنية  والتنظيمات  والنقابات 

ال�سباب والإعالم وال�سحافة غري الر�سمية وغريها.

و�سراكة وهذا هو  تكامل  تكون عالقة  اأن  الدولة يجب  مع  املدين  املجتمع  عالقة منظمات 

الو�سع الطبيعي، ذلك اأن هذه املوؤ�س�سات تقوم بالأدوار التي ل ت�ستطيع الدولة القيام بها اأو 

تقوم باأن�سطة مكملة لن�ساط الدولة.

وت�ستطيع منظمات العمل املدين اأن تلعب دوراً يف الكثري من الق�سايا املحورية واملف�سلية يف 

املجتمع الذي تن�ساأ  فيه عن طريق تنفيذ حمالت توعية م�ستمرة لتعزيز التعاون والتفاعل 

بني موؤ�س�سات الدولة وامل�ساركة مع ال�سلطة التنفيذية والت�سريعية يف املناق�سة والتداول يف 

األستاذ/ خالد الكندري
المحامي

رئي�ص جمعية املحامني الكويتية
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الق�سايا الهامة وخا�سة يف �سياغة القوانني وتعديلها وحل امل�ساكل واخرتاع احللول ومناق�ستها 

مع ال�سلطة التنفيذية والت�سريعية وامل�ساهمة بفعالية مع ال�سلطات ومنظمات املجتمع املدين 

املختلفة من اأجل تعزيز مبداأ �سيادة القانون.

املنظمات ملتخذي  املتاحة لدى هذه  املعلومات  ت�ستطيع منظمات املجتمع املدين توفري  كما 

القرار وامل�سرع ذلك اأن ما ميكن اأن يكون لدى هذه املنظمات وب�سفة خا�سة جمعية املحامني 

الكويتية اأكرب بكثري مما ميكن اأن يكون لدى اجلهات الت�سريعية والتنفيذية.

اإل اأنه هناك عدم فهم وا�سح لدى الكثريين من القائمني على هذه املنظمات لأهمية الدور 

الذي يجب عليها القيام به والأمر الأكرث مرارة غياب التفاعل الإيجابي اأو حتى ال�سلبي ما 

بني هذه املنظمات واملوؤ�س�سات القائمة يف الدولة وبالتايل غياب الدور املوؤثر نتيجة لفقدان 

عملية الت�سال والتوا�سل وتبادل املعلومات.

كما اأن ملنظمات املجتمع املدين دور يف تعزيز ال�سفافية داخل املجتمع ولدى القطاع اخلا�ص 

وذلك وفقاً ملا يلي: 

بداية بيان مفهوم ال�شفافية:

ميكن طرح مفهوم ال�سفافية على اأنه نظام اإداري مقنن قائم على الإف�ساح املتكامل والو�سوح 

التام عند طرح اأو مناق�سة مو�سوع ما اأو خطة ما اأو م�سروع ما بطريقة منهجية قابلة للفهم 

واملتابعة واملراجعة القائمة على ال�سراحة واملكا�سفة دون اإخفاء اأو غمو�ص وهذا يتحقق يف 

حال عر�ص املعلومات بطريقة دقيقة و�سحيحة ومتكاملة ومب�سداقية وبثقة عالية.

يطلبها  التي  والدقيقة  ال�سحيحة  املعلومات  ن�سر  التحديد  وجه  على  ال�سفافية  تعني  كما 

اجلمهور يف حينه وذلك ب�سروط ثالثة هي الدقة والعالقة والتوقيت ، واأن تقدم املعلومات 

ال�سحيحة والدقيقة ب�سكل م�ستمر واأن تتوفر للجمهور من قبل املوؤ�س�سات يف وقتها ال�سحيح 

حتى ت�سبح ال�سفافية لزمة لتطوير الفرد واملجتمع من خالل احلد من الف�ساد ورفع م�ستوى 

الفرد يف املجتمع.

القطاع  يف  ال�شفافية  وتعزيز  املجتمع  املدين يف خدمة  املجتمع  منظمات  دور 

اخلا�ص:

ال�سفافية يف  وتعزيز  املجتمع  املدين  يف خدمة  املجتمع  منظمات  دور  اأحد  على  يخفى  ل 

امل�ساعدة  بتقدمي  تقوم  التي  الكويتية  املحامني  جمعية  املثال  �سبيل  وعلى  اخلا�ص  القطاع 

الق�سائية والقانونية لالأفراد داخل املجتمع �سواء اأكانوا اأ�سخا�ص عاديني اأو معنويني (�سركات 

خا�سة اأو موؤ�س�سات خا�سة اأو حكومية).

اأن جمعية املحامني قد اأخذت على عاتقها ن�سر الوعي الثقايف القانوين للمجتمع من  كما 

خالل عقد العديد من املوؤمترات والدورات التدريبية والندوات القانونية.

ف�سال عن اأنه ينبغي اأن يكون دور منظمات املجتمع املدين متعاظم يف �ساأن امل�ساركة الفعالة 

يف �سن القوانني والت�سريعات ملا لديها من خربة وقدرة على تقدمي العون القانوين للم�سرع 

على �سن القوانني وهو ما ي�ستلزم اأن تقوم اجلهة الت�سريعية باإ�سراك منظمات املجتمع املدين 

26
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املنظمات ميكنها  اأن هذه  اإ�سدارها، كما  القوانني قبل  ملناق�سة م�ساريع  تعقد  اأي جلان  يف 

تقدمي اقرتاحات بقوانني يتم عر�سها من قبل نواب جمل�ص الأمة على املجل�ص للمناق�سة وذلك 

مبا يتوافق ويتالءم ويعزز مبداأ ال�سفافيــــــة.

دور القطاع اخلا�ص يف تعزيز ال�شفافية:

للقطاع اخلا�ص دور يف تعزيز ال�سفافية وذلك عن طريق الآتي:-

حوكمة ال�شركات التجارية

حوكمة ال�سركات التجارية تعني اإخ�ساع ال�سركات امل�ساهمة للقوانني الر�سمية التي تفر�ص 

املراقبة واملتابعة و�سمان اأن تت�سم بيانات تلك ال�سركات وممار�ساتها الإدارية واملالية باأق�سى 

درجة من درجات الإف�ساح وال�سفافية حماية حلقوق امل�ساهمني.

اإن احلوكمة لل�سركات التجارية اجليدة يف �سكل الإف�ساح عن املعلومات املالية ميكن اأن تعمل 

على تخفي�ص تكلفة راأ�ص مال املن�ساأة.

كما اأن حوكمة ال�سركات اجليدة ت�ساعد على جذب ال�ستثمارات من موارد اأجنبية وحملية 

وت�ساعد على احلد من هروب روؤو�ص الأموال ومكافحة الف�ساد الذي يدرك كل فرد الآن مدى 

ما ميثله من  اإعاقة للنمو فاأنه ما مل يتمكن امل�ستثمرون من احل�سول على ما ي�سمن لهم عائدا 

على ا�ستثماراتهم فاإن التحويل املايل لن يتدفق اإىل ال�سوق الداخلي – وبدون التدفقات املالية 

لن ميكن حتقيق الإمكانات الكاملة لنمو ال�ستثمار.

واإحدى الفوائد العظمى التي تن�ساأ من حوكمة ال�سركات التجارية هي ازدياد واإتاحة التمويل 

واإمكانية احل�سول على م�سادر اأرخ�ص للتمويل مما يوؤدي اإىل الزدهار القت�سادي.

اإن حوكمة ال�سركات التجارية تعتمد يف نهاية املطاف على التعاون بني القطاع العام واخلا�ص 

خللق نظام اأ�سواق تناف�سية يف جمتمع دميقراطي يقوم على اأ�سا�ص �سيادة القانون.

الأموال  روؤو�ص  ل�ستقطاب  مايل  مركز  اإىل  الكويت  لتحويل  تتجه  النية  كانت  اإذا  اأنه  كما 

تطبيق  هو  الأجانب  للم�ستثمرين  بالن�سبة  العمل  اأبجديات  من  فاإن  اأ�سواقها  اإىل  الأجنبية 

ا�ستثمارية  كوجهة  ومكانته  الكويتي  ال�سوق  �سمعة  تعزيز  اأجل  من  الإدارة  وح�سن  احلوكمة 

جاذبه ورائدة لذا فاإن احلاجة ما�سة اإىل العديد من الأمور ومنها احلوكمة.

الإف�شاح وال�شفافية

وذلك عن طريق و�سع �سيا�سة واإجراءات خا�سة تخ�ص القطاع اخلا�ص (ال�سركات امل�ساهمة) 

يف �ساأن الإف�ساح والإعالن عنها للم�ستثمرين وامل�ساهمني.

�سهم  توؤثر على  اأو �سفقات جوهرية قد  اأحداث  اأية  والدوري عن  الفوري  الإف�ساح  فيجب 

ال�سركة يف �سوق الأوراق املالية اأو قد يوؤثر يف حقوق امل�ساهمني الأطراف ذوي العالقة.

ويجب اأن تت�سم عملية الإف�ساح بالدقة والو�سوح وال�سمول واأن تكون بالتوقيت املنا�سب ويجب 

اأن تكون تلك املعلومات متاحة جلميع امل�ستثمرين واأن يتم توفريها جمانا اأو باأقل تكلفة ممكنة 
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ال�ستثمارية  قراراتهم  اتخاذ  العالقة يف  ذات  والأطراف  امل�ستثمرين  م�ساعدة  بهدف  وذلك 

ب�سكل �سليم.

كما اإن الإف�ساح يقت�سي من جمل�ص اإدارة ال�سركات امل�ساهمة بيان اأية تعار�ص يف امل�سالح 

يف عقود ال�سركة امل�ساهمة التي تربمها مع �سركات اأخرى ذات �سلة باأع�ساء جمل�ص الإدارة 

لل�سركة امل�ساهمة مبا يقلل من الف�ساد يف ممار�سات القطاع اخلا�ص.

مبداأ احرتام �شيادة القانون

اجلميع  على  القانون  يطبق  باأن  يتم  املجتمع  داخل  القانون  �سيادة  احرتام  مبداأ  تعظيم  اإن 

ب�سفافية وعدالة وعندما يتم ذلك فاإن الثقة يف ال�سوق الكويتي تزداد كما اأن ذلك موؤ�سر مهم 

للقطاع اخلا�ص باأن يعمل باطمئنان على ا�ستثماراته.

ويف حالة �سيادة القانون لن يكون هناك حماباة يف اإ�سدار القرارات القت�سادية املوؤثرة اأو 

اأو طائفة من النا�ص لأهداف �سيا�سية  اأ�سخا�ص معينني  اإ�سدار قرارات الهدف منها تنفيع 

بحتة ل عالقة لها بتنمية املجتمع والقطاع اخلا�ص فيه.

الك�شف عن الذمة املاليـــة

اإن الك�سف عن الذمة املالية للم�سئولني احلكوميني بالدولة وكذا روؤو�ساء واأع�ساء جمال�ص 

وحتى  واملايل  الإداري  الف�ساد  حماربة  يف  مهما  عامال  ي�سكل  امل�ساهمة  ال�سركات  اإدارات 

ال�سيا�سي وذلك لتدعيم مبداأ ال�سفافية ل�سمان جناح م�ساريع القطاع اخلا�ص وتنمية هذا 

القطاع املهم من قطاعات الدولة.

واإن دولة الكويت يف �سعيها ملناه�سة الف�ساد وزيادة ال�سفافية بحاجة اإىل اإ�سرتاتيجية وطنية 

ي�سارك يف اإعدادها ويف متابعة تنفيذها كل مكونات الدولة من ال�سلطة التنفيذية، الت�سريعية 

والق�سائية ومنظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ص.

وهذا يتطلب تعاون ملختلف الأطراف لتعزيز ال�سفافية ومناه�سة الف�ساد بدءا من ال�سلطة 

بال�سلطة  وانتهاء  الت�سريعية  بال�سلطة  ومرورا  احلكومية  الأجهزة  بكافة  متمثلة  التنفيذية 

الق�سائية وال�سلطة الرابعة وهي الإعالم الكويتي العام واخلا�ص والذي له دور هام يف دعم 

التوا�سل.

واهلل املوفق،،،
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األستاذ/ صالح الغزالي
رئي�ص جمعية ال�شفافية الكويتية

إسهام المجتمع المدني في تعزيز
الشفافية في القطاع الخاص

C.V.- ال�شرية الذاتية

ال�شهادات العلمية:  •
بكالوريو�ص، كلية التجارة والقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية، جامعة الكويت 1985م.  (1

لي�سان�ص، كلية احلقوق، جامعة بريوت العربية 1997م.  (2

املجتمع املدين :  •

1) اأثناء الدرا�سة اجلامعية:
رابطة طلبة القت�ساد والعلوم ال�سيا�سية–جامعة الكويت: رئي�سا (1982 – 1983).  −

الحتاد الوطني لطلبة الكويت – فرع جامعة الكويت: ع�سوا (1984 – 1985).  −
الحتاد الوطني لطلبة الكويت–الهيئة التنفيذية: امل�سوؤول الثقايف (1985– 1987).  −

جمعية ال�سفافية الكويتية: موؤ�س�ص ورئي�ص جمل�ص الإدارة منذ 2005م حتى 2012م، واجلمعية   (2
هي الفرع الوطني ملنظمة ال�سفافية الدولية - برلني.

موؤ�سر مدركات الإ�سالح يف اجلهات احلكومية: رئي�ص جمل�ص الأمناء، ي�سدر �سنويا منذ 2008   (3
وحتى 2011م.

احلوار الوطني لالإ�سالح ال�سيا�سي: من�سق عام ، 2008 / 2009م.  (4

املفو�سية العليا ل�سفافية النتخابات: رئي�سا، يف انتخابات جمل�ص الأمة 2008 و 2009م.  (5
ديوان تعزيز النزاهة: الأمني العام منذ 2010م.  (6

املن�سق العام، منتدى امل�ستقبل الثامن 2011، امل�سار غري احلكومي.  (7

الوظائف :  •

تقاعد يف 1/8/2009م، متطوع متفرغ رئي�سا جلميعة ال�سفافية الكويتية، مدرب وحما�سر.  (1

�سركات حكومية: �سركة نفط الكويت، كبري اخت�سا�سيني يف ال�سئون الإدارية واملالية (2003).  (2

الإعالم  لإدارة  الوقفية ومديرا  ال�سناديق  لإدارة  لالأوقاف، مديرا  العامة  الأمانة  قطاع عام:   (3
والت�سويق (1993).

قطاع خا�ص: (بنك) بيت التمويل الكويتي، رئي�سا لق�سم الإعالم (1987).  (4
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املوؤلفات :  •

اإعداد كتاب: اجلماعات ال�سيا�سية الكويتية يف قرن، (2007م).  (1

اأجزاء)   4) الرابـع"  الكويـت  "�سـور  العراقي  الحتالل  حتت  الكويت  مو�سوعة  كتاب:  اإعداد   (2
(1993م).

اإعداد كتاب: احلياة الدميقراطية يف الكويت، (1985م).  (3

الأوراق العلمية:   •

احلكم ال�سالح طريق التنمية.  (1
التخطيط لو�سع الإ�سرتاتيجية الوطنية لالإ�سالح وال�سفافية.  (2

هيئة مكافحـة الف�سـاد.  (3
قانون حق لطالع واحل�سول على املعلومات .. ملاذا؟  (4

قانون تعار�ص امل�سالح �سرورة حتمية.  (5
مبادرات الإ�سالح والف�ساد يف القطاع الأمني.  (6

ل ا�ستقرار مع فو�سى الدميقراطية.  (7

اإعداد و�شياغة قوانني: منظورة يف جمل�ص الأمة منذ 2007   •

�سياغة اقرتاح " قانون حق لطالع" وحرية الو�سول اإىل املعلومات، مقدم حاليا يف جمل�ص الأمة   (1
منذ 2007.

�سياغة اقرتاح "قانون مكافحة الف�ساد" ، مقدم حاليا يف جمل�ص الأمة.  (2

رئي�ص جلنة احلوكمة يف جمعية ال�سفافية الكويتية التي اأعدت يف 2009 مقرتحات القوانني   (3
الآتية:

قانون الذمة املالية.  −
قانون تعار�ص امل�سالح.  −

قانون حماية املبلـّغ.  −

4) �سياغة اقرتاح "قانون الهيئة العامة للنزاهة" ، مقدم حاليا يف جمل�ص الأمة منذ 2009، الذي 
جمع اأربعة قوانني: هيئة مكافحة الف�ساد، الذمة املالية، تعار�ص امل�سالح، حماية املبلّغ.

�سياغة اقرتاح "قانون املفو�سية العامة لالنتخابات" 2010.  (5
�سياغة اقرتاح "قانون اجلماعات ال�سيا�سية" 2010.  (6

�سياغة اإقرتاح "قانون الهيئة العامة لتعزيز الدميقراطية".  (7
�سياغة اإقرتاح "قانون اجلماعات ال�سيا�سية".  (8

ال�شت�شارات والتدريب:  •
م�سروع احلوكمة وحماربة الف�ساد: ع�سو فريق عمل متابعة امل�سروع الذي �سكله جمل�ص الوزراء   −
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يف اأغ�سط�ص 2008م ملدة �سنة، ممثال عن املجتمع املدين.

جلنة الإ�سراف على تنفيذ م�سروع تعزيز ال�سفافية ومكافحة الف�ساد: ع�سو اللجنة احلكومية   −
يف اأغ�سط�ص 2010م، ممثال عن املجتمع املدين.

مدرب معتمد (Oxford Leading Training Organization) قدم و�سارك يف عدد من   −
الربامج التدريبية واملحا�سرات العامة يف الكويت واليونان والريا�ص، ومتخ�س�ص يف املجالت 

الآتية:

الإدارة الر�سيدة.  (1
ال�سفافية واإدارة املعرفة.  (2
مكافحة الف�ساد الإداري.  (3

تعار�ص امل�سالح يف الوظيفة العامة.  (4
احلفاظ على املال العام.  (5

الإ�سالح يف اجلهات العامة.  (6

حوكمة ال�سركات احلكومية.  (7
معايري �سفافية النتخابات.  (8

املواطنة ال�ساحلة.  (9

حما�شر يف كل من:  •

املوؤمتر ال�سنوية ملنظمة ال�سفافية الدولية.  (1
جامعة الكويت.  (2

اجلامعة الأمريكية يف الكويت.  (3
جامعة الأمري نايف للعلوم الأمنية.  (4

جامعة الدول العربية.  (5
منتدى امل�ستقبل.  (6

UNDP – POGAR - برنامج الأمم املتحدة الإمنائي  (7
املوؤ�س�سة العربية للدميقراطية  (8

جمعية املواطنة يف ال�سرق الأو�سط  (9
10) غرفة جتارة و�سناعة الكويت.

11) جمعية املحامني الكويتية.
12) جمعية اخلريجني.

13) اجلمعية الكويتية حلماية البيئة.
14) جمعية الإ�سالح الجتماعي.

15) جمعية املعلمني الكويتية.
16) منتدى القلم الن�سائي.

17) حركة التوافق الوطني ال�سالمية
18) جمعية ال�سفافية الكويتية.
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ال�شرية الذاتية 

�سعادة ال�سيد ب�سارة هو ع�سو جمل�ص اإدارة �سركة م�ساريع الكويت (القاب�سة) ، كما يرتاأ�ص 

جمل�ص اإدارة �سركة �سمال اأفريقيا القاب�سة. عمل يف املجال الدبلوما�سي لأكرث من 30 عاماً 

خالل الفرتة املمتدة بني عامي 1961 و1997. كان املندوب الدائم لدولة الكويت يف الأمم 

املتحدة بني عامي 1971 و1981، وتراأ�ص جمل�ص الأمن الدويل يف عام 1979. توىل ال�سيد 

وا�ستمر   1981 عام  يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�ص  العام  الأمني  من�سب  ب�سارة 

لدول  التعاون  ملجل�ص  الأعلى  املجل�ص  اأع�ساء  اأحد  كان  كما   ،1993 عام  حتى  من�سبه  يف 

اخلليج العربية، ورئي�ص املركز الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�سرتاتيجية، ومن�ّسق جمعية ال�سداقة 

الربيطانية الكويتية. يحمل ال�سيد ب�سارة �سهادة املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة 

�سانت جون، نيويورك.

ال�شيدات وال�شادة

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ا�سمحوا يل بداية اأن اأعرّب عن �سعادتي احلقيقية بتواجدي معكم هنا اليوم وذلك ل�سببني 

رئي�سيني، اأولهما يتمثل يف املو�سوع ذلك اأن ال�سفافية يف الكويت مو�سوع عاجل وجذري ومن 

الأولويات من اأجل �سمعة الكويت، اأما ال�سبب الثاين فهو متثيلي الكويت يف الأمم املتحدة ملدة 

ع�سر �سنوات، حيث ع�ست هناك واطلعت على الكثري من الأمور واحلقائق. اإن الأمم املتحدة 

كما تعرفون هي مراآة عاملية، مراآة نرى من خاللها ق�سايا العامل باآلمه وم�ساكله، هناك ولأول 

مرة يف حياتي تعرفت على نقاط �سبع تقع يف �سلب نقا�سنا اليوم، �سبع نقاط من دونها ل 

ميكن اأن تتوفر ال�سفافية، ما هي هذه العنا�سر؟ اإنها العوملة والإعالم واملحا�سبة والإجراءات 

العقابية وامل�سداقية وامل�سوؤولية واحلوكمة.

تقدم  الغنية  الدول  املتحدة  الأمم  يف  هناك   ،globalization العوملة  هو  الأول  العن�سر 

امل�ساعدات املالية للدول الفقرية، وعلى هذه الدول الفقرية اأن تكون يدها بي�ساء نظيفة ومن 

اأن تكون نظيف اليدين،  اأن حت�سل على م�ساعدات يجب  اأردت  هنا جاءت ال�سفافية، فاإذا 

يعني اأن تتمتع بال�سفافية وبالتايل امل�سوؤولية، يعني اأن تكون خا�سعاً للمحا�سبة ولالإجراءات 

.punitive measures  العقابية

سعادةالسيد
عبداهلل يعقوب بشارة 

ع�شو جمل�ص اإدارة �شركة م�شاريع الكويت القاب�شة

) كيبكو (
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وماذا نعني بالإجراءات العقابية؟ يعني اإذا ف�سلت ف�ستكون معّر�ص لإجراءات عقابية وهذا هو 

جوهر ال�سفافية، وهي ثمرة تنبع من احلوكمة اجليدة. واحلوكمة حتتاج اإىل اإعالم حر، ومن 

دون اإعالم حّر ل ميكنك اأن تكت�سف ال�سارق، الإعالم احلّر ي�ساعدك على ك�سف امل�ستور. 

وثورة  الإعالم  ب�سبب  املجتمعات  حياة  يف  وانت�سرت  املتحدة  الأمم  من  جاءت  ال�سفافية 

رئي�سهم  ف�ساد  اكت�سفوا  البريو  �سكان  مثاًل  امل�سافات،  قّربت  الت�سالت  ثورة  التكنولوجيا. 

ونحن هنا يف الكويت تابعنا هذا املو�سوع بف�سل الإعالم وثورة الت�سالت.

مل تعرف الكويت معاين ال�سفافية وفق �سيغة اليوم. عندما كنت �سفرياً يف الأمم املتحدة من 

1971 اإىل 1981، مل يتحدث اأحد عن ال�سفافية يف الكويت خالل تلك الفرتة ويف اأح�سن 
الأحوال ميكن القول اأن تناولها كان اأمراً نادراً وال�سبب يف ذلك يعود اإىل اعتبار اأن ال�سفافية 

ت�سّكل تدخاًل يف احلياة اخلا�سة لل�سركات الكويتية. ولكن يف مرحلة لحقة دخلت الكويت 

يف ا�ستثمارات عاملية، يف اأمريكا وبريطانيا وفرن�سا وحتى يف الدول الفقرية، وعندها تعرفت 

اأمراً  ال�سفافية  ق�سية  تناول  كان  لقد  ال�سفافية.  ثقافة  مع  للتعامل  احلاجة  على  الكويت 

نادراً يف املحيط التجاري حتى اإىل ما قبل 5 �سنوات من الآن، وكان احلديث عن ال�سفافية 

وامل�سوؤولية واحلوكمة اأمراً نادراً ولكنها بعد ذلك دخلت اإىل ثقافة ال�سركات بف�سل العوملة.

ماذا ح�سل يف ال�سركة التي اأمّثلها اليوم، �سركة م�ساريع الكويت؟ لقد ا�ستمعت �سركة م�ساريع 

وما  ال�سفافية.  اأهمية  اإىل  تنتبه  �سركة  اأول  وكانت  الإنذار،  جر�ص  اإىل   2005 يف  الكويت 

قامت به ال�سركة هو تبني ال�سفافية التي من اأهم قواعدها التوجه اإىل امل�ساهمني والتحدث 

معهم، لقد اكت�سف امل�ساهمون ومن خالل ثقافة العوملة والإعالم حقوقهم، حقهم يف ال�سوؤال 

ال�سفافية  2005 منتدى  امل�ساريع يف عام  اأطلقت �سركة  املعلومات. ولذلك  واحل�سول على 

ال�سركة  داخل  يجري  ما  على حقيقة  امل�ساهمني  لإطالع  فعالياته  تخ�س�ص  والذي  ال�سنوي 

ومدار ال�ستثمارات التي تقوم بها. لقد قررت ال�سركة تنظيم هذا املنتدى اإمياناً منها بحق 

اأول ما  ال�سركة من ذلك! كان  ا�ستفادت  املقابل ماذا  بالإطالع على احلقائق. ويف  امل�ساهم 

ح�سدته �سركة امل�ساريع نتيجة �سفافيتها هي امل�سداقية، هذه كانت جائزتها، ونتيجة لهذه 

امل�سداقية حتّولت ال�سركة اإىل �سركة عاملية، خرجت من الكويت اإىل العاملية واأ�سبحت لها 

 value of م�ساريع يف خمتلف اأنحاء العامل وذلك كله ب�سبب تبنيها ما ن�سميه قيم ال�سفافية

.transparency

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا، اأين الكويت من هذه التغريات العاملية؟

ذلك هو  و�سبب  بالهتمام مب�ساهميها،  الأخرية  الفرتة  الكويت يف  ال�سركات يف  بداأت  لقد 

اإدارة �سركة م�ساريع  اأنا ع�سو جمل�ص  بالن�سبة لأي �سركة.  املتحدي  اأ�سبح هو  امل�ساهم  اأن 

�سركة  اإدارة  جمل�ص  وع�سو  القاب�سة  اأفريقيا  �سمال  �سركة  اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص  الكويت 

�سدافكو، واأعرف من هذه املواقع اأننا نعمل وفق مبداأ حق امل�ساهم يف طرح الأ�سئلة وحقه يف 

ال�ستجواب وعلينا اإزالة اأي غمو�ص. اإن ال�سبابية ما تزال ت�سود اأجواء القطاع اخلا�ص يف 

الكويت. وعندما بداأت ال�سركات امل�ساهمة باإزالة هذا الغ�ساء وهذا الغمو�ص بداأت بالف�سل، 
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املوت،  والباقي على حافة  مفل�ص  الآخر  وبع�سها  بع�سها مري�ص  �سركة   50 من  اأكرث  اليوم 

وذلك لأن امل�ساهم بداأ يطرح الأ�سئلة ويطالب بحقه بال�ستجواب وامل�ساءلة، كما بداأ امل�ساهم 

باملطالبة بتطبيق ما ي�سمى الإجراءات العقابية والتي اأنا عرفتها وخربتها يف الأمم املتحدة.

يدور حالياً يف الكويت حديث عن مفاهيم ال�سفافية، وهي ل تتلخ�ص فقط يف حق امل�ساءلة 

بل اأي�ساً بحق املعاقبة، وهنا يجب على الكويت اأن تخرج بت�سريعات، اأوىل هذه الت�سريعات 

ميكن روؤيتها بهيئة �سوق املال، وم�سدر هذه الت�سريعات هي القيم العاملية يف جمال ال�ستثمار.

�سحيح اأن الكويت متاأخرة، الكويت مت�سي ببطء مثل خطوات ال�سفدع، وكانت دائماً بطيئة 

ن�ساأت الهيئة لأن 
ُ
وعلى الرغم من ذلك فقد جنحت الكويت يف اإن�ساء هيئة �سوق املال. لقد اأ

البيئة العاملية تغريت. حتى الآن ما زلنا ن�سمع اجلدال حول هذه الهيئة، وال�سبب يف ذلك 

اأنها ثقافة جديدة بالن�سبة للقطاع اخلا�ص. القطاع اخلا�ص يف الكويت اأناين وغام�ص وغري 

متناغم مع قواعد املجتمع الدويل، ما اأريد قوله هو اأن التغريات التي دخلت على مفاهيم 

مل  الكويتية  ال�سركات  اإن  الكويتية.  ال�سركات  اإىل  تاأثرياتها  يف  ت�سل  مل  العاملية  ال�سركات 

ت�ستجب حتى الآن اإىل قيم ال�سفافية وحقوق ال�سفافية، مل تدرك التحولت يف ثقافة القطاع 

اخلا�ص ويف ال�ستثمارات العاملية، لالأ�سف مل تتفاعل كل ال�سركات مع هذه الثقافة حتى الآن.

اأنا اأعتقد وفق خربتي يف مفاهيم ال�سفافية اأن ال�سركة التي تقدمت كثرياً يف ق�سية ال�سفافية 

ا�ستجابت حلقوق  لأنها  ولكن  عنها  لي�ص دفاعاً  امل�ساريع وذلك  �سركة  وتبني مفاهيمها هي 

ال�سفافية وهذا هو املق�سود من وراء هذا املوؤمتر، تعزيز مفاهيم العاملية يف منظومة ال�سفافية، 

اإنها منظومة من �سمنها الإعالم واملحا�سبة واحلق يف امل�ساءلة.

اإن الكويت بطيئة يف هذا املجال وهنا ياأتي دور الأ�ستاذ �سالح الغزايل وجمعية ال�سفافية 

الكويتية واملتعاطفني معهم مثلي لكي نعمل على اإيجاد الزخم لتبني هذه املبادئ واملفاهيم.

�سكراً جزياًل.
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Scott Gegenheimer
General Manager & Chief Executive Officer

Wataniya Telecom

C.V.

Mr. Scott Gegenheimer was named General Manager and Chief Executive 
Officer of Wataniya Telecom in January 2008.  Mr. Gegenheimer comes to 
Wataniya Telecom with over 20 years of telecommunications & technol-
ogy experience and has been with Wataniya Telecom since 2002.  Prior to 
Kuwait, he was the co-CEO of Tunisiana, the leading mobile operator in 
Tunisia (joint venture between Wataniya Telecom and Orascom Telecom), 
which he helped launched in 2002.  

Before joining Wataniya Group, Mr. Gegenheimer was the Managing Di-
rector & Venture CFO of THCG, providing strategic, financial and opera-
tional direction to a portfolio of seed and early-stage companies.  He has 
also held senior finance positions at Motorola, Cisco Systems and Adaptive 
Broadband where he was engaged in international joint ventures, corporate 
development, treasury and corporate finance activities and supported GSM 
mobile operations in Jordan, Lithuania and Russia.  

A native of Chicago, USA, Mr. Gegenheimer received an MBA in 1993 
from DePaul University in Chicago and a Bachelors of Science in Finance 
from Northern Illinois University in 1989. 
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سكوت جيجنهايمر
Scott Gegenheimer

الرئي�ص التنفيذي ومدير عام ال�شركة الوطنية لالت�شالت

 

ال�شيدات وال�شادة.. احل�شور الكرمي..

عمتم م�شاءا 

ل يختلف اثنان على اإن ال�سبب الوحيد يف تواجدنا جميعا يف هذا احلدث املهم اليوم ياأتي 

تعزيزا ملفهومي النزاهة وال�سفافية وحماربة الف�ساد بكافة الو�سائل والطرق املتاحة. واأود اأن 

اأتقدم بال�سكر حل�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح على 

رعايته الكرمية لهذا املنتدى ودعمه املتوا�سل للمبادرات املتعلقة مبحاربة الف�ساد والنهو�ص 

باملجتمع. واأود اأي�سا اأن اأ�سكر جمعية ال�سفافية الكويتية على منحي فر�سة ت�سليط ال�سوء 

على هذه الق�سية احل�سا�سة يف وقتنا الراهن.

وبادئ ذي بدء، دعوين ا�ستعر�ص معكم تاريخ ال�سركة الوطنية لالت�سالت حيث انطلقت يف 

العام 1999 يف الكويت وتطورت حتى اأ�سبحت ت�سم 5 �سركات تابعة لها يف كل من تون�ص 

واجلزائر واململكة العربية ال�سعودية وفل�سطني وجزر املالديف. ولقد �سجلت الوطنية اأرباحا 

و�سلت اإىل اأكرث من 2.5 مليون دولر وبقاعدة عمالء و�سلت اإىل 17 مليون عميل. والوطنية 

هي اإحدى ال�سركات التابعة ل�سركة كيوتل والتي متتلك �سركات تابعة يف 17 دولة وحققت 

اأرباحا فاقت 8 بليون دولر وقاعدة عمالء جتاوزت 77 مليون عميل. ويف الكويت، قامت 

التوظيف.  عملية  من  الأ�سد  ن�سيب  وللكويتيني  موظف   1000 من  اأكرث  بتوظيف  الوطنية 

امل�ساهمون  فيها  وميتلك  املالية  لالأوراق  الكويت  �سوق  يف  مدرجة  كويتية  �سركة  والوطنية 

واحلكومة الكويتية ما ن�سبته 48 باملائة.   

والثقة وهذا  والتوا�سل  النفتاح  تتطلب  ال�سفافية  باأن  نوؤمن  الوطنية لالت�سالت،  اإننا، ويف 

الأمر يتم بطريقة جتعل منا حمل ثقة م�ساهمينا كما اأننا حري�سون على التحلي بال�سفافية مع 

موظفينا وهم يثقون بنا مما يوؤثر وب�سكل ايجابي يف عطائهم وعملهم. ومتتد هذه ال�سفافية 

لتح�سن عمالءنا وذلك عن طريق تعزيز و�سائل التوا�سل والحتكاك معهم. اإن الثقة وال�سفافية 

يعدان عامالن مهمان يف جناح اأية �سركة. 

لقد قمنا بتعزيز �سيا�ستنا فيما يتعلق باإدارة ال�سركة وقمنا بت�سليط ال�سوء على دور جمل�ص 

الإدارة وم�سوؤولياته وواجباته وحددنا جمموعة معايري متكننا من حتديد م�سار العمل. وتلقى 

وخارجها  ال�سركة  داخل  واملدققني يف  التنفيذية  والهيئة  الإدارة  اأع�ساء جمل�ص  عاتق  على 

على  واحلفاظ  ال�ستمرارية  مبادرات  وتعزيز  الأخالقي  امل�ستوى  على  املحافظة  م�سوؤولية 

الإدارة كذلك على ت�سكيل جلان فرعية كلجنة  اأولوية. وقد عمد جمل�ص  ال�سفافية وجعلها 

التدقيق واللجنة التنفيذية وجلان اأخرى خا�سة وذلك لتبني �سيا�سات اإدارية معينة ولكي تكون 
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مهمتها هي املوافقة على �سيا�سات معينة يف ال�سركة كتلك املتعلقة بعمليات ال�سراء واملوارد 

الب�سرية وال�ستهالك وغريها.

 

وعالوة على ذلك، نحن نعي اأن ما نفعله ينطوي على قدر كبري من اللتزام القانوين والتعاقدي 

العمالء  كما  اأي�سا  وموردينا  وامل�ستثمرين  وموظفينا  م�ساهمينا  من  لكل  وذلك  والجتماعي 

واملجتمع وحتى اأ�سحاب القرار ال�سيا�سي. 

وفيما يتعلق باملوارد الب�سرية، فقد قمنا بتفعيل ال�سيا�سات املتعلقة بال�سلوك العام وعر�سها 

على موقع النرتنت الداخلي لل�سركة، ونحن نوؤمن اأن م�ستوى اللتزام ال�سلوكي يف الداخل 

يعود بالنفع على تعاملنا مع العمالء ويعزز من مكانتهم. اأننا ملتزمون مببداأ ال�سفافية لأبعد 

حد وخا�سة فيما يتعلق باخلدمات التي توفرها الوطنية وهي �سهلة املنال داخل ال�سركة وعلى 

موقعها اللكرتوين. 

ونقوم كذلك باإر�سال ر�سالة ن�سية ق�سرية لكل العمالء عند جتوالهم خارج الكويت لنطلعهم 

على لئحة الأ�سعار عند التجوال حتى يكونوا على بينة، ومبا اأننا مدرجون ك�سركة يف �سوق 

الكويت لالأوراق املالية فاإننا ملتزمون باإ�سدار تقرير مايل ربع �سنوي و�سنوي مت�سمنا ك�سفا 

مف�سال للبيانات املالية. 

لقد بداأنا بداية جيدة جدا يف جمال ال�سفافية واإدارة ال�سركة ول ميكننا ادعاء املثالية بل 

اإننا واثقون متام الثقة باأننا نعمل جاهدين من اأجل الأف�سل ومنلك يف ذلك الدعم املطلق 

اإدارة  م�سروع  بتبني  قمنا  فقد  ذلك  على  وكمثال  الإدارة،  جمل�ص  واأع�ساء  م�ساهمينا  من 

املخاطر والذي يعزز من �سيا�سة تفعيل الو�سائل املتاحة ل�ستغالل. الفر�ص املواتية للنجاح 

على  املحافظة  بالتايل  ا�ستطعنا  والفر�ص  املخاطر  بتعريف  قيامنا  وعند  املخاطر،  وتقليل 

قيمة هيئة  تعزيز  اأي�سا  ون�ستطيع  ب�سكل عام  واملجتمع  واملوظفني  قيمة م�ساهمينا ومالكنا 

الت�سالت التي �ستن�ساأ قريبا. 

ومبنا�سبة احلديث عن هيئة الت�سالت، ن�ستغل الفر�سة من هذا املكان لن�سد على يد حكومة 

اأ�سا�سا يف تعزيز مفهوم  دولة الكويت يف امل�سارعة بتاأ�سي�ص هيئة الت�سالت والتي �ستكون 

ال�سفافية والنزاهة وتطبيقها يف جمتمعنا. 

اأن نفعله هو  اأمامنا الكثري لإجنازه يف هذا املجال، وما يجدر بنا  وكما ذكرت �سابقا، فاإنه 

النظام الذي نعمل عليه بدل من الكتفاء مبعاقبة  تفعيل دور الإ�سالح ومعاجلة اخللل يف 

اجلناة فقط. كما يجب علينا اأي�سا البحث عن الثغرات يف النظام احلايل حتى ل نرتك جمال 

للتزوير والتالعب والت�سليل. 

واأخريا، اأود اأن اأتقدم بال�سكر لكافة القائمني على منتدى الكويت لل�سفافية واأتوجه بال�سكر 

والتقدير لهم على م�ساعيهم احلثيثة يف حماربة الف�ساد وتعزيز مفهوم ال�سفافية يف القطاع 

اخلا�ص. و�ستقوم الوطنية، وكجزء من التزامها وعهدها لدولة الكويت بتقدمي الدعم يف هذا 

ال�ساأن من اأجل حتقيق النمو والتطور الجتماعي املطلوبني. 
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السيد/ جمال محمد الحمود
نائب الرئي�ص التنفيذي لقطاع ال�شركات وامل�شاريع،

�شركة الرائدة للم�شاريع

ال�شرية الذاتية :

الوظيفة احلالية :

من  للم�ساريـع  الـرائــدة  ال�سركة    – وامل�ساريع  ال�سركات  لقطاع  التنفيذي  الرئي�ص  نائب   .1
2009 - حالياً.

2. مدير عام –  �سركة الهدايا للزجاج واملرايا اعتباراً من 2004 - حالياً.

الوظائف ال�شابقة :

1. مدير اأول ب�سركة ال�ستثمارات ال�سناعية واملالية من عام 2001 وحتى 2009.
2. حملل وباحث درا�سات ال�سوق ب�سركة الت�سالت املتنقلة من عام 1994 وحتى 2001.

الع�شوية يف جمال�ص اإدارة ال�شركات حاليًا :

- رئي�ص جمل�ص الإدارة  - �سركة مك�سيكانا الغذائية.

الع�شوية يف جمال�ص اإدارة ال�شركات �شابقًا :

- ع�سو جمل�ص الإدارة – �سركة اجلزيرة للتنمية العقارية

- نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة – �سركة كويت انرتنا�سيونال فران�سايز.

- ع�سو جمل�ص الإدارة – ال�سركة العربية للم�سروعات ال�سناعية.

- ع�سو جمل�ص الإدارة – ال�سركة الكويتية لل�سناعات الدوائية.

- ع�سو جمل�ص الإدارة – ال�سركة العاملية للخدمات ال�سحية.

- نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة – ال�سركة الكويتية للخدمات الطبية.

الع�شوية يف جمعيات النفع العام :

- ع�سو يف جمعية اخلريجني الكويتيني.

- ع�سو يف اجلمعية الكويتية حلقوق الن�سان.
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ال�شركة الرائدة للم�شاريع :

انطالقاً من ال�سعور الرا�سخ لدى ال�سركة الرائدة للم�ساريع مب�سئوليتها جتاه وطنها وجمتمعها 

وجتاوباً مع اجلهود والجنازات التي يبذلها �سباب هذا املجتمع بقيادة  قائد م�سريته ال�سيخ/ 

�سباح الأحمد ال�سباح، حفظه اهلل ، فقد تاأ�س�ست ال�سركة الرائدة للم�ساريع يف عام 2006 

ممثال عن �سركة ال�ستثمارات ال�سناعية واملالية، بهدف تقدمي الدعم للمبادرين الكويتيني 

يف �ستى املجالت القت�سادية الواعدة عرب حمفظة �سندوق ال�ستثمار الوطني الذي اأن�ساأته 

الهيئة العامة لال�ستثمار بقيمة ( 100 مليون دينار كويتي) عام 1996.   

لغد  ترنو  التي  الكيانات القت�سادية  الفاعلة واحدى  املجتمع املدين  كاإحدى موؤ�س�سات  اننا 

اف�سل ل�سبابنا و�ساباتنا من ذوي املهارة يف جمتمعنا، ن�سبو لتعزيز �سفافية القطاع اخلا�ص، 

فقد بات اأمر اإ�سالح املعايري �سرورياً وعاجاًل من اأي وقت م�سى.  

توازناً  ت�سكل من  ملا  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات  وتطوير  لدعم  ومن هنا تربر احلاجة 

، وذلك ب�سبب قدرتها العالية على النت�سار اجلغرايف والتو�سع داخل  واجتماعياً  اقت�سادياً 

املجتمعات عدا عن  دورها الأ�سا�سي واحليوي يف تطوير وتنويع الأن�سطة القت�سادية وتنمية 

قدرات املوارد الب�سرية اإذ اأن توظيف عقول ال�سباب ، وا�ستثمار قدراتهم وطاقاتهم ومواهبهم 

، والهتمام بهم وت�سجيع روح الإبداع والبتكار والخرتاع والكت�ساف هي من اخلطوات املهمة 

الرئي�سية نحو بناء ح�ساري م�سرق ونه�سة اقت�سادية زاهرة. 

دور امل�شروعات ال�شغرية واهميتها:

الن�سطة  وتنويع  تطوير  يف  وحيويا  ا�سا�سيا  دورا  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�سروعات  تلعب 

الزمات  من  وخمرجا  عالجا  انها  اثبتت  كما  الب�سرية،  املوارد  قدرات  وتنمية  القت�سادية 

املالية ففي ظل تداعيات الزمة املالية التي ادت اىل ت�سريح العمالة وت�سييق نطاق الت�سغيل 

تلك  اهمية  يدعم  ال�ستثماري مما  امل�سار  وتعديل  الهيكلية  اعادة  العالية يف  ملرونتها  نظرا 

امل�ساريع يف بناء القت�ساديات الدولية الناجحة . وخري دليل على اهمية امل�سروعات ال�سغرية 

واملتو�سطة والدور احليوي والفعال الذي تلعبه هو ما �سدر من قرارات �سمن اعمال القمة 

الالزم  التمويل  توفري  اىل  دعت  والتي  موؤخرا  التي عقدت  الكويت  القت�سادية يف  العربية 

للم�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة.  

اليها   ي�سعى  التي  ال�ستثمار  و�سائل  وو�سيلة من  اأداة  واملتو�سطة هي  ال�سغرية  فامل�سروعات 

الكثري من ال�سباب يف عاملنا العربي، والكل يجمع على اأن هناك فجوة حقيقية بني مهارات 

اأهمية امل�سروعات  العمل، وكرث احلديث يف الآونة الأخرية عن  اخلريجني ومتطلبات �سوق 

ال�سغرية واملتو�سطة يف اإيجاد فر�ص عمل لل�سباب الكويتي.

اأعداد كبرية من اخلريجني الباحثني عن فر�ص عمل يف ظل اقت�ساد  ومع وجود خ�سو�ساً 

ال�سوق احلر، ويكاد يجمع الكل على اأن امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة متثل قاطرة التنمية 

اآ�سيا،  التجربة يف دول جنوب �سرق  الكثيفة، فقد جنحت  العمالة  البلدان ذات  وخا�سة يف 

وحققت املعادلة ال�سعبة رغم اعداد ال�سكان وقلة املوارد، ومن هذا املنطلق، يرى البع�ص باأن 

ال�سباب الكويتي قد حب�سوا انف�سهم داخل القطاع احلكومي، حيث يجدون تدلياًل حكومياً 
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ملطالبهم  احلكومة تقوم بتوفري مميزات وحوافز غري موجودة يف القطاع اخلا�ص ف�ساًل عن 

بالقطاع  العمل  يعكفون عن  تدليلهم مما يجعلهم  يت�سابق مع احلكومة يف  الأمة  اأن جمل�ص 

اخلا�ص وبامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة حتديداً. 

امل�سروعات  العمل يف  فكرة  عمليات جناح  تواجه  التي  املع�سالت  اأهم  من  باأن  لذلك جند 

ال�سغرية واملتو�سطة يف الكويت هي اأن امل�ساريع ال�سغرية �سواء كانت حرفية اأو �سناعية اأو 

خدمية ، قد ل جتد يف اطار قيم الثقافة ال�سائدة يف املجتمع الكويتي مكاناً وا�سعاً مقابل 

�سيطرة كبرية لقيم الوظيفة احلكومية امل�ستقرة.

الرقابة وتقييم الآداء يف امل�شروعات ال�شغرية واملتو�شطة

اإن نوعية هذه امل�ساريع وان كانت �سغرية اأو متو�سطة  لي�ست ببعيدة عن اأية حماولت انحراف 

واخرتاق للف�ساد الإداري واملايل، ول القائمني على اإدارة هذه امل�ساريع ال�سغرية مبعزل عن 

الو�سع العام يف املجتمع فهناك من يعتقد باأنه ل حرمة لالأموال العامة ول حما�سبة ملن تعدى 

عليها. 

اأهمية الرقابة

لقد ظهرت اأهمية وظيفة الرقابة وكرث العتماد عليها بو�سفها وظيفة من وظائف الإدارة، 

وب�سورة خا�سة يف ميدان النتاج، حيث اأخذ امل�سوؤولون يف امل�سروع بو�سع م�ستويات معينة 

العمليات النتاجية، ثم عن طريق ال�سراف  تلتزم بها  اأ�سا�ص الدرا�سة والبحث  قائمة على 

من  الرقابة  طريق  عن  امل�سوؤولون  يتاأكد  تنفيذها،  يجري  التي  الأعمال  ومراجعة  امل�ستثمر 

امل�سروعات  يف  القت�سادية  الكفاية  حققت  وبذلك  املو�سوعة،  للم�ستويات  التنفيذ  مطابقة 

تقدماً كبرياً. 

التي ل ميكن لأي  الرئي�سية،  املهام  الرقابة يف مفهومها احلديث من  اأ�سبحت  وعليه، فقد 

م�سروع ولأي مدير فيه، ال�ستغناء عنها اإذا اأراد اأن ياأخذ بالأ�ساليب احلديثة لالإدارة والتنظيم 

اإزالة كل عوامل ال�سراف  الإداري. وهكذا فالرقابة ترفع من كفاية امل�سروعات عن طريق 

والتبذير يف اجلهود والنفقات والق�ساء على كل ا�سباب وعوامل النحراف التي تعيق الأعمال 

ون�ساطاتها من حتقيق الأهداف املو�سوعة. 

الرقابة على اأ�شا�ص امل�شتوى التنظيمي:

ميكن ت�سنيف اأنواع الرقابة تبعاً للم�ستوى التنظيمي اأو املجال التي ت�سمله الرقابة اإىل الأنواع 

التالية :

 اأ – الرقابة على الآداء الكلي للم�شروع : 

حيث يهدف هذا النوع من الرقابة اإىل تقييم الآداء الكلي للم�سروع خالل فرتة معينة. 

ومن اأمثلة املعايري واملوؤ�سرات امل�ستخدمة يف هذا اخل�سو�ص : 

- معدل العائد على  الإ�ستثمار 
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- ح�سة املنظمة ( امل�سروع ) يف ال�سوق. 

- معدل النتاجية الكلي 

- ربحية امل�سروع. 

الرقابة على اأ�شا�ص امل�شتوى التنظيمي :

ب – الرقابة على العمليات والأن�شطة يف امل�شروع : 

وتتم الرقابة هنا على اأوجه الن�ساط املختلفة يف امل�سروع مثل :

- الرقابة على الت�سويق. 

- الرقابة على الإنتاج. 

- الرقابة على التمويل. 

- الرقابة على اإدارة املوارد الب�سرية. 

- الرقابة على القوى العاملة. 

الرقابة على اأ�شا�ص امل�شتوى التنظيمي :

ج - الرقابة على م�شتوى الأفراد العاملني يف امل�شروع :

تركز الرقابة هنا على اأداء الأفراد وحتديد معايري رقابية لكل فرد وميكن هنا ا�ستخدام 

العديد من املوؤ�سرات مثل : 

- الكفاءة النتاجية للفرد. 

- معدل الجناز .

- معدل الغياب. 

- ا�سافة اإىل التقارير ال�سلوكية عند الفرد والتي يعدها امل�سرفون اأو الروؤ�ساء املبا�سرون 

عن العاملني لديهم يف امل�سروع. 

اإن ما نطرحه حالياً هو اأمر تالم�سناه من خالل التعامل مع بع�ص املبادرين اأ�سحاب امل�ساريع 

بغر�ص  القانون  حول  لاللتفاف  وحما�سبية  اإدارية  اآليات  يبتكرون  الذين  امللتوون  ال�سغرية 

حتقيق ربح دومنا انتاجية مهما تكلف الأمر من تدلي�ص اأو تطاول على الخالقيات املهنية 

بالرغم من اننا جهة ناجحة باملجتمع ت�سعى لن�سر ثقافة العمل احلر بني اأفراد املجتمع وتوجيه 

ال�سباب للعمل والنتاجية والتطور املربح.

ونحن يف ال�سركة الرائدة للم�ساريع و�سعنا ونفذنا جمموعة من الإجراءات الإدارية واملالية 

الرقابية حلماية هذه امل�سروعات ال�سغرية  وتطويق وحتجيم اأي تالعب اأو ف�ساد اإداري مايل 

حمتمل. 

الإجراءات املتبعة بال�شركة الرائدة للم�شاريع :

- تقدمي الدعم الفني للمبادرين من خالل اعداد درا�سات جدوى اقت�سادية واقعية ومن�سبطة 

للم�ساريع للوقوف على مدى جناح او ف�سل امل�ساريع.
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- تطبيق اجراءات حما�سبية �سهرية ودورية و�سنوية على امل�ساريع من �ساأنها متابعة تطبيق 

املعايري.

- املحا�سبية يف امل�ساريع ومعرفة الداء الت�سغيلي لها.

امل�ساريع من خالل  الرقابة على م�سروفات  واأحكام  للم�ساريع  البنكية  - متابعة احل�سابات 

تواقيع م�سرتكة على احل�سابات .

النظمة  ومراجعة  للم�ساريع  املالية  البيانات  لتدقيق   ، احل�سابات  لتدقيق  مكتب  تعيني   -

املحا�سبية والجراءات الرقابية.

- املتابعة املبا�سرة للم�ساريع.

ياأتي عليه وقت  القيمة فكل �سغري  الأفكار  ال�سغرية واملتو�سطة هي من  امل�ساريع  اإن فكرة 

ويكرب وهي فر�سة حقيقية للع�سامية واأداة ميكن اأن يبني الإن�سان الكويتي ذاته من خالله 

اإذا ما توفرت له البيئة ال�سحية لذلك، كما تعد خطوة خللق فر�ص ا�ستثمارية والدليل على 

ذلك اأن اغلب رجال الأعمال يف العامل بدئوا مب�ساريع �سغرية وبروؤو�ص اأموال متوا�سعة ولكن 

بدوران عجلة الزمن تتطور هذه امل�ساريع وت�سل اإىل كيانات اقت�سادية �سخمة.

48



منتدى الكويت للشفافية الخامس
Kuwait’s Transparency Fifth Forum

49

السيد/ بدر عبداهلل السميط
اأمني �شر اإحتاد ال�شركات الإ�شتثمارية

C.V.- ال�شرية الذاتية

Experience 
1980 – 1981 Philadelphia National Bank,Philadelphia, U.S.A.
1981 - 1983 Arab Financial Consultants Co., Kuwait
Local Investment Dept.

1983–1984  Arab Financial Consultants Co., Kuwait
Deputy General Manager

1984–1997 Arab Financial Consultants Co., Kuwait
General Manager

Oct. 1997 – June 1998 Arab Financial Consultants Co., Kuwait 
Managing Director

June 1998 to March 2009
Executive Vice President Global Investment House, Kuwait

March 2009 to date
Chief Executive Officer Global Investment House

Directorships 
2002 to date
Vice Chairman  Gulf Franchising Company, Kuwait

Dec. 2003 to date
Chairman Of the Board Al Manar Leasing and Financing Co., 
Kuwait 

Dec. 2005 to date
Member of the Listing Committee 
Dubai International Financial Center,  Dubai, UAE 
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2008 to date
Vice Chairman of Oula Wasta, Kuwait                

1984 – 1997
Chairman and Managing Director of First Securities Brokerage 
Company, Kuwait
• Chairman of the Board since inception of the brokerage company.

1989 – 1995
Member of the board of Kuwait Investment Company,  Kuwait
• Chairman of the Executive Committee.
• Chairman of the merger committee.

1993 – 1996
Member of the board of Bank Of Bahrain and Kuwait, Bahrain
• Member of the Executive Committee.

1996 – 1999 
Vice Chairman of Securities House Company, Kuwait

1999 to 2000 
Member of the board of Asoul Leasing and Financing Co. 
Kuwait 

Apr. 2002 to Dec. 2003 
Chairman of the board of Kuwait  Financing Services Co.
Kuwait 

1995 – 1998
Member of Kuwait Stock Exchange Committee  Kuwait
• Member of the Arbitration Committee.
• Member of the Listing Committee.

1997 to 2001
Member of the board of Arab Telecom. Company, Kuwait

April 1999 to 2001
Member of the board of Bank of Kuwait and Middle East
Kuwait

Education
1980 Chapman University, Los Angeles, CA.
Business Administration.
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ال�شيد/ بدر عبد اهلل ال�شميط

ع�شو جمل�ص الإدارة ــ اأمني ال�شر ــ احتاد ال�شركات ال�شتثمارية

اإحتاد ال�شركات ال�شتثمارية

"روؤية احتاد ال�شركات ال�شتثمارية حول عنا�شر ال�شفافية 
يف القطاع اخلا�ص"

الأخوة والأخوات ، 

ي�سرين ونيابة عن احتاد ال�سركات ال�ستثمارية اأن نحيي منظمي هذا املنتدى ون�سكرهم على 

هذه الدعوة الكرمية لرعاية اأعماله، والتي تاأتي اإمياناً من الحتاد باأهمية مو�سوع املنتدى 

" ال�سفافية يف القطاع اخلا�ص "، كاأحد اأبرز املو�سوعات التي اأثارتها الأزمة املالية العاملية 
وتداعياتها حول املمار�سات الإدارية على م�ستوى �سركات دول العامل، مبا فيها دول املنطقة، 

وال�سركات الكويتية على وجه اخل�سو�ص. 

ول �سك اأن هذا املنتدى يعترب دفع تت�سافر حوله جهود احلكومة والقطاع اخلا�ص واملجتمع 

على  كمعايري  بها  واللتزام  كثقافة  وامل�سداقية  والإف�ساح  ال�سفافية  مبداأ  لتاأ�سيل  املدين 

م�ستوى خمتلف القطاعات عامة كانت اأم خا�سة.

الأخوة والأخوات ،

لي�ص بخاٍف على اأحد، اأن الأزمة املالية العاملية، ك�سفت مدى اخللل الذي تعاين منه العديد 

من �سركات قطاع املال والأعمال، لي�ص فقط على م�ستوى دولة الكويت، بل عانت من تداعيات 

معايري  تطبيق  وعدم  ال�سفافية  ملبداأ  تفتقد  التي  تلك  وخا�سة  العاملية،  ال�سركات  الأزمة 

احلوكمة.

املعلومات بطريقة ت�سمح  ال�سفافية كمفهوم، تعني حرية تدفق  باأن  نوؤكد  ال�سياق،  ويف ذات 

لأ�سحاب ال�ساأن احل�سول عليها للحفاظ على م�ساحلهم، واتخاذ القرارات املنا�سبة، واكت�ساف 

الأخطاء. وتفعيل هذا املفهوم، لميكن اأن يتم ما مل نتعرف على اأهم عنا�سر مبداأ ال�سفافية 

على م�ستوى القطاع اخلا�ص، وهي على �سبيل املثال:

1. اأن يتم اإعداد املعلومات والإف�ساح عنها وفقاً ملعايري حما�سبية ومالية حمددة ودقيقة.

2. اأن ي�سع النظام م�سئولية قانونية عن عدم تقدمي معلومات تف�سيلية، دقيقة، وكاملة عن 

ال�سركة.

3. اأن يتم تطبيق اللوائح املرتبطة بالإف�ساح بحزم وب�سكل �سفاف وعادل وغري انتقائي.

4. اللتزام بالإف�ساح عن البيانات واملعلومات التالية كحد اأدنى :
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• النتائج املالية والت�سغيلية لل�سركة.
• اأهداف ال�سركة.

• كبار مالك الأ�سهم وحقوق الت�سويت.
• املكافاآت واملنافع التي يح�سل عليها اأع�ساء جمل�ص الإدارة.

• ال�سرية الذاتية لأع�ساء جمل�ص الإدارة والإدارة العليا.
باأع�ساء جمل�ص الإدارة واملوافقات امل�سبقة، ومن ثم  �سفقات الأطراف ذوي العالقة   •

الإعالن والإف�ساح.

• عوامل املخاطرة التي ميكن التنبوؤ بها.
• اللتزام بالإف�ساح عن كل ما هو من �ساأنه التاأكيد على القيمة ال�سوقية لل�سركة �سلباً اأو 

اإيجاباً.

• اللجان وعدد اجتماعات جمل�ص الإدارة وغريها من جلان وح�سور الأع�ساء الجتماع 
ب�سكل �سخ�سي اأو امل�ساركة من خالل الهاتف.

توفريها،  يجب  التي  املعلومات  فيها:  حتدد  والإف�ساح  للن�سر  وا�سحة  قواعد  و�سع   •
واملواعيد التي يجب الن�سر فيها.

• و�سع ن�سو�ص ال�سيا�سات والإجراءات واخلطط التي تتبناها يف متناول امل�ساهمني، فيما 
لي�سر بالأ�سرار التجارية وال�سناعية لل�سركة.

• توفري قنوات مي�سرة لن�سر املعلومات يف الوقت املنا�سب مثل املوقع الإلكرتوين لل�سركة 
.KSE اأو CMC واأي مواقع اأخرى يفو�سها املنظم مثل

�سرورة  املنطقة  دول  م�ستوى  على  ال�سركات  تواجه  التي  احلرجة  الظروف  فر�ست  ولهذا 

انتقال مفهوم احلوكمة من الإطار التنظريي اإىل الواقع العملي. وقد جاءت مواد القانون رقم 

(7) ل�سنة 2010 ب�ساأن اإن�ساء هيئة �سوق املال وتنظيم ن�ساط الأوراق املالية، وحتديداً الف�سل 

العا�سر، واخلا�ص بالإف�ساح عن امل�سالح يف املواد 100ـ  107 من القانون، واملو�سح يف املذكرة 

التف�سريية يف املواد 380 - 400، ملبية لهذا التوجه. وهذا ما يوؤكد باأن ال�سوق الكويتي، ويف 

هذه املرحلة، بالذات، بحاجة اإىل نفحات من معايري م�سجعة تدعم ال�سوق وحتفزه، وهو ما 

يتطلب ت�سافر كافة اجلهود لتفعيل هذه املعايري والتي �ستنعك�ص اإيجاباً على اأداء القت�ساد 

الوطني. وهنا نود اأن نوؤكد باأن ال�سركات ال�ستثمارية واخلدمات املالية قد التزمت بتعليمات 

بنك الكويت املركزي وحتديد اأن�سطتهم ال�ستثمارية والتمويلية لتطبيق ف�سل الرقابة، حيث 

تتبع �سركات  املال، يف حني  اأ�سواق  تعمل حتت رقابة هيئة  ال�ستثمارية  ال�سركات  اأ�سبحت 

التمويل بنك الكويت املركزي والتزامها مبعايري الرقابة على اأن�سطة ال�سركات.
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وفيما يتعلق مبو�سوع حمور اجلل�سة، اأقولها، ب�سراحة، نحن يف احتاد ال�سركات ال�ستثمارية، 

ومنذ التاأ�سي�ص، مل يغب عنا يوماً ما، اأهمية تاأ�سيل مبداأ ال�سفافية والعمل على تطبيق معايري 

اأمان لكل الأطراف ذات  ال�سبيل الوحيد للنجاح والتطوير، و�سمام  ال�سركات كونها  حوكمة 

العالقة بن�ساط ال�سركات. كما اأن الحتاد مل يكن مبناأى عن مايدور على م�ستوى �سركاتنا، 

بل نتعاي�ص معها يومياً، ونتابع املتغريات اجلارية وانعكا�ساتها على م�ستوى اأداء ال�سركات. 

يزال  ول  �ساهم  قد  ال�ستثمارية،  ال�سركات  اأن احتاد  اإىل  الإ�سارة،  ونود  ال�سياق،  ذات  ويف 

ي�ساهم يف تاأ�سيل مبداأ ال�سفافية وتطبيق معايري احلوكمة من خالل:

1. قيام الحتاد بعدد من الفعاليات التوعوية ملنت�سبيه، ونظم عدد من الندوات، منها على 
�سبيل املثال: ندوة حول "حوكمة ال�سركات يف دولة الكويت بني املعرفة والأهمية"، واأخرى 

بعنوان " اأهمية حوكمة ال�سركات وتطبيقاتها يف دولة الكويت".

2. اأ�سدر الحتاد عدد من الدرا�سات ال�سرت�سادية التي تن�سب يف هذا الجتاه، ومن ذلك 
كتيب حول حوكمة ال�سركات الذي �سدر موؤخراً.

3. م�ساهمة الحتاد يف تطوير الت�سريعات والهياكل املوؤ�س�سية من خالل عقد الندوات وور�ص 
العمل، واإعطاء املعلومات عن املالءة املالية وال�سمعة التجارية لأع�سائها مبا ي�سهم يف رفع 

م�ستوى كفاءة الأداء يف ال�سركات ال�ستثمارية.

4. امل�ساهمة يف و�سع برنامج الإ�سالح القت�سادي عموماً ومتابعته من خالل دورها البحثي 
وال�ست�ساري وم�ساركتها يف العديد من الهيئات واملوؤ�س�سـات واللجان.

5. تنظيم الحتاد للربامج التدريبية بهدف تاأهيل منت�سبيه يف الربنامج  ذات ال�سلة بالن�ساط 
ال�ستثماري، وخا�سة يف جمال الأ�سواق املالية واملهارات الت�سويقية والتحليل املايل وغريها.

6. التن�سيق مع اجلهات املخت�سة يف الدولة لتذليل الكثري من ال�سعوبات التي تواجه ال�سركات 
ال�ستثمارية.

7. م�ساعدة ال�سركات ال�ستثمارية يف درا�سة الأ�سواق املحلية واخلارجية

كل تلك اجلهود التي يقوم بها الحتاد تن�سب ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر يف تر�سيخ العمل 

املوؤ�س�سي على م�ستوى ال�سركات، ولكن ...... اليد الواحدة لت�سفق!!! ولهذا، يوؤكد احتاد 

وتكراراً، �سرورة دعم الدولة لل�سركات ال�ستثمارية من خالل  ال�سركات ال�ستثمارية مراراً 

اإعادة النظر يف بع�ص القوانني، واإعادة �سياغة بع�ص املواد ذات ال�سلة مبو�سوع ال�سفافية، 

والتي �سبق واأن قدم الحتاد مالحظاته ب�ساأنها لت�سهم بدورها يف حتقيق الأهداف املرجّوة 

وميّكن ال�سركات يف رفع م�ستوى تناف�سيتها اأ�سوة مبثيالتها يف دول املنطقة.
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وخال�سة حديثنا، نوؤكد اأن الكل يدرك اأهمية مو�سوع ال�سفافية، بل نقول كفى تنظرياً، واآن 

الأوان لتطبيق معايري احلوكمة، والتي اأ�سبحت �سرورية وملزمة ولي�ست عماًل طوعياً، فلم 

يعد هناك خيارات اأخرى ميكن الركون اإليها، ولكن، لالإن�ساف، نوؤكد دوماً على اأهمية م�ساندة 

احلوكمة لل�سركات ودعمها مبا ي�سهم يف حتقيق اأهدافها، والنهو�ص بواقعها لت�سارك بفعالية 

يف م�سرية الإ�سالح القت�سادي.

ويف اخلتام، ناأمل اأن ت�سفر وت�ساهم املناق�سات وتبادل وجهات النظر يف بلورة واإي�ساح الروؤية 

جلانب مهم يف ن�ساط ال�سركات يحدد م�ستقبلها ودميومة اأن�سطتها. كل النجاح والتوفيق لهذا 

املنتدى.
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اليوم الثاني

الجلسة الثالثة
المحـــــور الثالث :

التشريع ودور الحكومة في تطبيق قوانين 
النزاهة

رئيس الجلسة :
د. أماني بورسلي

وزيرة التجارة والصناعة
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د. محمد الزهير
اأ�شتاذ م�شاعد بق�شم التمويل يف كلية

العلوم الإدارية

C.V.- ال�شرية الذاتية

WORK EXPERIENCE:

Council of Ministers April 2011 – Current - Advisor to the Director/Chief,
Government Performance Monitoring Agency 
Ministry of Commerce and Industry June 2011 – Current - Advisor to the 
Minister 

Kuwait University, College of Business Administration (CBA) June 2008 – 
Current  

-  Assistant Professor of Finance & International Business
- Undergraduate-Program courses: 
Principles of Corporate Finance; Financial Management; Capital Bud-
geting & 
Long-Term Financing; Principals of Investments; and International 
Finance 
- MBA-Program courses: 
Business Ethics 
- CFA-Program sections: 
Code of Ethics; Professional Standards; and Corporate Governance 
Research Papers: 
May 2004 
- “Market Efficiency: What we know and what we don’t” 
August 2007 
- “Kuwait State Funds: Changing Strategies and New Challenges 
under
Shifting Policies” 
- “International Capital Flows: Changing Composition and how it 
portends to 
Risk Sharing, Global Financial Stability, and Islamic Finance” 
September 2007 
- “Ownership Structure, Corporate Governance, and Capital-Markets 
Development: International Trends and Recent Patterns in GCC 

56



منتدى الكويت للشفافية الخامس
Kuwait’s Transparency Fifth Forum

57

Countries” 
November 2007 
- “Privatization & Corporate Governance: Success or Failure in the 
Context of
Financial Institutions, Legal Systems, and Market Development” 
April 2008 
- “Economic Factors and Interest Rates: Developing a Model for 
Predicting 
Short- & Long-Term Rates”  

Government of Kuwait 
(Various Assignments) January 2011 – March 2011 

Advisor (UNDP) 
Office of Deputy Prime Minister for Economic Affairs 
September 2008 – July 2010 
General Counsel, Member of the Steering & Technical Committees 
Governance and Integrity Program 
February 2010 – April 2010 
Member of the Steering Committee 
Follow-up on Mid-Range Plan; its implementation; and required 
new legislations 
November 2009 – March 2010 
Member of the Task Committee (Sub Committee to the Board) 
Studying & proposing financial-restructuring for the Bank of Lend-
ing & Savings
September 2009 – November 2009 
Member of the Steering Committee 
Revision & update of the State’s Five-Year Plan
September 2009 – November 2009 
Member of the Steering Committee
Studying & revising the feasibility of the Government’s Work Pro-
gram

The George Washington University
January 2006 – May 2008 
Research Fellow, Center for Corporate Governance Studies

Lecturer, MBA Program 
Topics in International Finance & Macroeconomic Theories/Policies 

Washington Investment  Partners, LLC
January 2005 – December 2005
Vice President, Private Equity

The World Bank Groupa
January 2004 – December 2004 
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Office of the Executive Director for the Arab Countries – Washington, 
DC

Kuwait Petroleum International, Ltd.
October 1996 – July 2001 
Manager, Strategic Project, Italy (April 2000 – July 2001) 
Manager, Product Development, Italy (Oct. 1998 – April 2000) 
Senior Planning & Investment Analyst, Italy (Oct. 1997 – Oct. 1998) 
Planning Analyst, U.K. (KPI)/ Italy (Kupit) (Oct. 1996 – Oct. 1997) 
 

 
EDUCATION:

Ph.D., Finance & International Business – Distinguished
The George Washington University
M.B.A., Finance & Investments – Honors
The George Washington University
B.S., Petroleum Engineering – Honors
The University of Tulsa (Oklahoma) 
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الدكتور حممد الزهري 

 اأ�شتاذ التمويل يف كلية العلوم الإدارية يف جامعة الكويت

برامج اخل�شخ�شة، هيكل امللكية، وتنمية ال�شوق:

دور املوؤ�ش�شات العامة والقوانني يف حتديد معايري حوكمة ال�شركات

مقدمة :

ملكية  وحتويل  اخل�سخ�سة  كم�ساريع  القت�سادي  الإ�سالح  برامج  تنجح  اأن  امل�ستحيل  من 

ت�ساعد على  التي  الربامج  واملواطنني (وهى  القطاع اخلا�ص  اإىل  للدولة  اململوكة  ال�سركات 

اإيل  يوؤدي  اأكرب مما  بفاعلية  ت�سغيلها  �سيما  ول  اأو�سطية  ال�سرق  الدول  اقت�ساديات  تطوير 

الكافية  احلماية  توفري  دون  من  اأهدافها  وم�ستدمية) يف حتقيق  فر�ص عمل حقيقية  خلق 

لال�ستثمارات املحلية والأجنبية وامللكيات اخلا�سة عن طريق تطبيق اآليات �سحيحة حلوكمة 

ال�سركات يف هذه الدول واأي�ساً من خالل تفعيل القوانني القائمة وغري املطبقة، لالأ�سف، يف 

غالبية هذه الدول.  بالإ�سافة اإىل ذلك، فانه من املتوقع، واىل حد بعيد، ف�سل املعامالت التي 

تتم يف اأ�سواق راأ�ص املال بدول ال�سرق الأو�سط والتي تعاين من عدم و�سوح و تنظيم اللوائح 

والقوانني التي حتكم �سلوك ال�سركات العاملة بها.

لهذا، يجب بناء الهياكل املوؤ�س�سية والرقابية والعمل على التاأكد من مقدرتها على احلفاظ 

على تطوير اأ�سواق املال قبل بذل اأي جهود يف تطبيق ما قد يعتربه البع�ص برامج اإ�سالحية 

(على �سبيل املثال برامج اخل�سخ�سة و حتويل امللكية) لإعادة هيكلة القت�ساديات املحلية.

حوكمة ال�شركات يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا:

القليل من  اأن هناك  اإل  الدول،  ال�سركات يف تطوير اقت�ساديات  اأهمية حوكمة  بالرغم من 

اجلهود التي مت اإجنازها من قبل اجلهات املحلية اأو من قبل املوؤ�س�سات الدولية بهدف درا�سة 

عوائق تطوير القطاع اخلا�ص، مبا فيها اآليات حوكمة ال�سركات ب�سكل جيد، بالرغم من اأن 

اإتباع  على  الأوىل  بالدرجة  يعتمد  ال�سركات  يف  النمو  وم�ستوى  القانونية  والقواعد  اللوائح 

معايري اأف�سل يف تطبيق احلوكمة من اجل الو�سول اإىل اأ�سواق اأكرث فعالية ت�ساعد على خلق 

بيئة ا�ستثمارية موثوق بها لكل من امل�ستثمر الأجنبي واملحلي. 

وعلى حد علمي، مل يقم اأحد حتى الآن من الناحية التطبيقية ببحث تاأثريات حوكمة ال�سركات 

والقوانني واللوائح املطبقة على هياكل امللكية وتطوير الأ�سواق املحلية يف دول منطقة ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا. وبالرغم من اأن هناك فر�سا كبرية للنمو ول �سيما احلاجة املتزايدة 

للتمويل اخلارجي يف هذه الأ�سواق، اإل اأنه من املالحظ اأن دول هذه الأ�سواق تعاين من �سعف 

الأنظمة القانونية وانخفا�ص م�ستوى تطبيق القانون، بالإ�سافة اإىل حالة عدم فهم لق�سايا 

وال�سركات  للدولة  اململوكة  وال�سركات  البنوك  يف  اخل�سو�ص،  وجه  على  ال�سركات،  حوكمة 

العائلية.
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نتائج الدرا�شة :

لقد رّكز هذا البحث على درا�سة اأ�سباب تفوق بع�ص ال�سركات من دول خمتلفة يف تبني و 

تطبيق اإجراءات احلوكمة، كما تطرقت الدرا�سة اإىل حماولة تف�سري تاأثريات خ�سائ�ص كل 

اإطار قوانني ولوائح  اأو التي تعمل يف  اإطار قوانني ولوائح جيدة  دولة (�سواء التي تعمل يف 

تو�ّسلت  ولقد  ال�سركات.  بحوكمة  املتعلقة  املمار�سات  وتطوير  جهود حت�سني  على  �سعيفة) 

الدرا�سة اإىل اأّن البنوك وال�سركات امل�ساهمة الكبرية (�سواء كانت عائلية اأو ُمدارة بوا�سطة 

الدولة) وكذلك ال�سركات التي يف حاجة اإىل التمويل اخلارجي (خا�سة التمويل الأجنبي) هي 

اأكرث ال�سركات املُوؤّثرة على تطوير معايري احلوكمة يف الأ�سواق.

لكن الأمر الذي ا�ستدعى انتباها اأكرب هو عدم وجود دللة اإح�سائية تربط بني قوة القوانني 

ال�سوق. ال�سركات يف  الدولة، وبني مدى تطبيق معايري حوكمة  واحلر�ص على تطبيقها يف 

بالإ�سافة اإىل ذلك، فاإننا مل جند دللة اإح�سائية تربط بني تاأثري حجم ال�سركات التي مت 

العتماد عليها يف الدرا�سة وم�ستوى حوكمة ال�سركات املطبق بها.

من ناحية ، وكما هو مثبت يف درا�سات �سابقة، لقد وجدنا اأن هناك عاملني اأكرث اأهمية يف 

العامل  اأفريقيا.  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  دول  يف  واملالية  القت�سادية  التنمية  على  التاأثري 

الدول  اقت�ساديات  بنكية يف  الغري  املوؤ�س�سات  اأهمية من  اأكرث  دوراً  تلعب  البنوك  اأن  الأول، 

التي مت اختيارها يف الدرا�سة. العامل الثاين، اإن اقت�ساديات منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

اأفريقيا تعتمد على امل�ساريع وال�سركات اململوكة للدولة والعائالت. ولذلك كان من املتوقع اأن 

يتمتع هذان العامالن بدور اأكرب يف دفع عجلة التنمية بدول املنطقة. 

ولكن، من الناحية الآخرى، وبالرغم باأنه كان من املتوقع اأن يكون لفعالية الأنظمة القانونية 

وكفاءة تنفيذ القانون تاأثري كبري على حماية امل�ساهمني ب�سفة خا�سة وعلى معايري احلوكمة 

معايري حوكمة  اأن  الدرا�سة  من خالل هذه  اإح�سائياً  ثبت  انه  اإل  عام،  بوجه  ال�سركات  يف 

ال�سركات ل تتاأثر بالقوانني وتطبيقاتها يف دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

قانونية  بيئة  العمل يف  على  اعتادت  ال�سركات  اأن  يكون  قد  النتيجة  لهذه  التف�سريات  اأحد 

�سعيفة، ولذا فاإن اأي حت�سني ملحوظ يف ممار�سات احلوكمة ل تتعلق بالأنظمة القانونية ولكن 

اإذا مت التاأكيد على تلك النتائج يف درا�سات م�ستقبلية،  تتعلق بالقرارات الداخلية لل�سركة. 

فمن املمكن اأن يُوؤدي ذلك اإىل التقليل من �ساأن القوانني والقواعد العامة املتعلقة بالإ�سراف 

والرقابة على �سلوك وممار�سات ال�سركات يف اأداء الأعمال.

النظرة امل�شتقبلية وتو�شيات الدرا�شة :

اإّن الُقدرة املحدودة للموؤ�س�سات العاملة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وكذلك 

برامج  تنفيذ  والرغبة يف �سرعة  انخفا�ص م�ستوى تطبيقها،  اإىل  بالإ�سافة  القوانني  �سعف 

الإ�سالح القت�سادي واإعادة الهيكلة قد يوؤدي اإىل تاأثري �سلبي على كفاءة حوكمة ال�سركات 
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نو�سي  ل  فاإننا  لذلك،  فيها.  املرغوب  الإيجابية  التاأثريات  من  بدلً  القومي  امل�ستوى  على 

ولكن  الأعمال حمليا،  اأداء  لتغيري طريقة  للحوكمة فقط  العاملي  للنموذج  الفوري  بالتطبيق 

الأ�سواق  مع  يتنا�سب  ل  قد  الذي  هيكلها  من  بدلً  احلوكمة  معايري  َجوهر  بتطبيق  نو�سي 

املحلية.

على �سبيل املثال، يُعترب توزُّع امللكية على جمموعة كبرية من امل�ستثمرين عالمة على وجود 

هة بال�سوق، والذي بدوره يح�ّسن من موؤ�سر احلوكمة يف كل �سركة.  منوذج جيد للحوكمة املُوجَّ

اإل اأن معظم املتعاملني يف ال�سوق ل تتوافر لديهم اخلربات الكافية لال�ستثمار، ولهذا فاإن 

التحول غري املدرو�ص عن "امللكية املُرّكزة" قبل بناء ون�سر ثقافة ا�ستثمارية جديدة لن يكون له 

التاأثري الإيجابي املرغوب فيه، خا�سة يف غياب املوؤ�س�سات الرقابية الفّعالة.

ولذلك، يجب اأن يقوم �سانعوا ال�سيا�سات وُرّواد الأعمال باملبادرات الالزمة لتفعيل وتن�سيط 

احلوار ال�سادق الذي ي�سم كل الأطراف املعنية يف املجتمع لفهم العقبات الكامنة يف منطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ب�سكل عام، اأو كل دولة ب�سكل خا�ص، واملتعلقة بالتنمية واإعادة 

الهيكلة من اأجل فهم مكونات احلوكمة الر�سيدة. حيث يُعترب ت�سميم مناذج احلوكمة وفقاً 

لحتياجات ال�سوق املحلي اأمراً مهما للو�سول اإىل م�ستوي املعايري الدولية للحوكمة مع حتقيق 

احتياجات ال�سوق املحلية يف نف�ص الوقت.

بالإ�سافة اإىل ما �سبق، يجب اأن تدرك البنوك دورها الأ�سا�سي يف قيادة �سلوكيات الأعمال يف 

ال�سوق ويف اإّتباع قواعد حازمة يف اإدارات الئتمان واملخاطر لأجل توظيف راأ�ص املال بدرجة 

مرتفعة من الكفاءة، ولأجل حتديد واإعالن نيتها لعزل ال�سركات �سعيفة احلوكمة، حيث اأّن 

احلوكمة الر�سيدة هي قاعدة بناء الثقة بني الأطراف املتعاملة يف ال�سوق، وعليها يقوم النمو 

القت�سادي والحرتام لل�سوق.

القت�سادية  الأهداف  بني  تُوازن  اأن  يجب  اجليدة  احلوكمة  اأن  نن�سى  اأّل  يجب  اأخرياً، 

مور الدينية املُوؤّثرة على املجتمع (خا�سة يف املناطق التي تقوم فيها 
ُ
والجتماعية مبا فيها الأ

الأعمال)، وكذلك بني  �سلوكيات  اأكرب من جمرد حتديد  بدور  والعائالت  املتنوعة  الثقافات 

الأهداف الفردية والعامة.
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موؤ�ش�شة نورتون روز Nortton Rose ، البحرين

C .V.

  
Adam leads the dispute resolution team in the Bahrain office of Norton Rose 
(Middle East) LLP. Adam has been based in Bahrain since 2008 and has over 
12 years experience advising major corporates and financial institutions on a 
broad range of large commercial disputes, specialising in risk management, 
regulatory/criminal investigations and banking disputes with a particular fo-
cus on fraud, asset tracing and trade finance matters. Adam also has experi-
ence advising on disputes arising from corporate acquisitions, joint venture 
and shareholder disputes, technical service supply agreements, construction 
disputes, insolvency matters and anti-corruption/business ethics in connection 
with companies’ internal compliance policies and procedures. 
Adam is mentioned as a notable practitioner in the Chambers Global 2011 
guide to dispute resolution in Bahrain and also received a personal mention 
in the 2011 edition of Legal 500 in the Bahrain (dispute resolution) category.
Adam is recommended in Legal Experts 2010 under the Fraud - Asset Tracing 
category.

ADDITIONAL INFORMATION
Adam is a solicitor advocate of the Supreme Court of England and Wales, with 
higher rights of audience before all courts. 
Between 2002 and 2004 Adam undertook a secondment working for the UK 
government in the Serious Fraud Office as investigative lawyer and prosecu-
tor, primarily focussing on white collar crime, restraint/confiscation of assets 
and the Government’s reform of Fraud/Corruption legislation. 
Adam is a member of the Law of Society of England and Wales, the Bahrain 
British Business Forum and the Society of Construction Lawyers.
Adam has recently contributed articles to a number of publications including 
the IBA Arbitration newsletter, Business in Gulf, Arbitration: the International 
Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, complinet.com, 
and Gulf Construction and Islamic Business and Finance.
Adam regularly undertakes speaking engagements at conferences and other 
events across the region.
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FINANCIAL INSTITUTIONS 
ENERGY 
INFRASTRUCTURE, MINING AND COMMODITIES 
TRANSPORT 
TECHNOLOGY AND INNOVATION 
PHARMACEUTICALS AND LIFE SCIENCES 

UK Bribery Act - a benchmark in anti-
corruption legislation 
Adam Vause 
Of Counsel 
Norton Rose (Middle East) LLP 
11 October 2011 

Overview

• UK Bribery Act Context

- Global legal regime 
- International conventions and multilateral agencies
- Anti-corruption legislation
- Other ‘Guidance’

• UK Bribery Act 

- status
- offences
- areas of uncertainty 
- adequate procedures

• Key Takeaways
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Global legal regime – the available tools

• International conventions and multilateral agencies

• Anti-corruption laws with extraterritorial reach and active international 
enforcement agencies

• Local legislation and domestic agencies

International conventions & multilateral agencies

• OAS - Inter-American Convention Against Corruption 

• Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – Con-
vention on Combating Bribery of Foreign Officials in International Busi-
ness Transactions 1997

• UN – Convention Against Corruption 2004

• Council of Europe Criminal Law Convention 

• Various EU Conventions and Protocols

• World Bank / International Finance Corporation (IFC) / Asian Develop-
ment Bank, etc.   

“  Group is disappointed and seriously concerned with the unsatisfactory imple-
mentation of the Convention by the UK…particularly concerned…UK’s con-
tinued failure to address deficiencies in its laws on bribery of foreign public 
officials and on corporate liability for foreign bribery   ”

United Kingdom: Phase 26 bis OECD report 
16 October 2008
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Anti-corruption laws - some examples 

UK  
•  Bribery Act 2010 

Brazil 
•  Clean Criminal Record (Ficha Limpa) 

US 
•  Foreign Corrupt Practices Act 

Norway 
•  Norwegian Penal Act 2003 

Hong Kong 
•  Hong Kong Prevention of Bribery 
  Ordinance 

Italy 
•  Italian Criminal Code (Domestic Bribery) 
•  Law on Foreign Bribery and Law on 
  Bribery of Foreign Officials 

Indonesia 
•  New Corruption Bill (March 2011) 

Spain 
•  Spanish Penal Code 

Singapore 
•  Singapore Prevention of Corruption 
 

Russia 
•  Federal Law on Countering Corruption 
 

China 
•  PRC Criminal Law amendment 2011 

Kuwait 
• Penal Law 31/1970 and anti-corruption draft law (September 
2011) 

Bahrain 
•  Penal Code and AML law (Decree No. 4 of 2001) 
 

Dubai, UAE 
•  Law No. 37 of 2009 for defrauding public and private funds 

and UAE Penal Code 

Anti-corruption laws - some examples

Other ‘Guidance’

• US sentencing guidelines

• OECD: ‘Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Compli-
ance’

• Recent DOJ, Deferred Prosecution Agreements (DPAs) – and attached ‘Cor-
porate Compliance Programs’

• World Bank Integrity Compliance Guidelines

• BSI – Draft BS 10500 Specification for an anti-bribery management system.

It is in this context that the UK Bribery Act has been implemented UK 
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Bribery Act - overview

UK Bribery Act - overview
The general bribery offices – active and passive bribery*

UK Bribery Act - overview
Bribing a foreign public official*

UK Bribery Act - overview 

Status 
 
•  April 2010 - The UK Bribery Act is 

enacted 

•  Sept 2010 - Consultation on MoJ 
Guidance on “Adequate Procedures” 

•  March 2011 Final MoJ Guidance 

•  1 July 2011 Bribery Act came into 
force 

 

Guidance 
 
•  SFO 2009 Paper “Approach of the 

Serious Fraud Office to dealing with 
overseas corruption” 

•  MoJ Gu idance on “Adequate 
Procedures” 

•  MoJ circular on Bribery Act 

•  Joint Legal Guidance (or “Directors 
Guidance”) for Prosecutors – issued 
by Director of the Serious Fraud 
Office and the Director of Public 
Prosecutions 

UK Bribery Act - overview 

•  Someone offers, promises or gives 
another, or  

 
•  Requests, agrees to receive or 

accepts (directly or indirectly) 
 
•  A financial or other advantage in 

connection with a person performing a 
function improperly 

Note: 
 
•  Improper performance is the breach of 

an expectation that the function will be 
performed in good faith, impartially or 
as a result of a position of trust.  No 
corrupt intent required. 

 
•  The offences extend to “private 

bribery” 

The general bribery offices – active and passive bribery* 
 

*Sections 1 and 2 

UK Bribery Act - overview 

•  Someone pays or offers an advantage 
to a FPO (directly or indirectly): 

-  with the intention of influencing the 
FPO 

-  in order to retain or obtain a 
business advantage 

-  when such payment / advantage is 
not permitted or required by written 
law 

Note: 
 
•  No need for improper performance of 

function 

•  No affirmative defence for bona fide 
reasonable expenditure 

Bribing a foreign public official* 
 

*Section 6  
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UK Bribery Act - overview
Failure of commercial organisations to prevent bribery*

UK Bribery Act - overview

UK Bribery Act - overview
Senior Officers can be prosecute

UK Bribery Act - overview 

•  Corporate entity commits an offence if 
it, or anyone associated with it, bribes 
another person in order to retain or 
obtain a business advantage 

•  “Associated person” is widely 
def ined: includes anyone who 
performs services for or on behalf of 
the company 

•  This could be employees, agents, 
brokers, subsidiaries, JV entities, JV 
partners 

Corporate bribery offence: 
•  It is irrelevant where the acts / 

omissions which form part of the 
offence take place. 

•  Applies globally to companies who 
carry on any part of their business in 
the UK - potentially very significant 
even if company is ‘based’ outside 
UK 

Strict liability offence: 
•  Only defence is that the company has 
“adequate procedures” in place to 
prevent bribery 

Failure of commercial organisations to prevent bribery* 
 

*Section 7 
UK Bribery Act - overview 

Facilitation Payments 

•  Not permitted (contrary to FCPA 
exception) – although will they really 
be prosecuted? 

•  Written law is relevant, not local 
custom 

Extra- Territoriality : 
 

•  General and FPO bribery offences: if 
any part of the offence is committed in 
the UK or  if committed overseas by a 
person with a close connection to the 
UK 

UK Bribery Act - overview 

•  Applies where a general or FPO  
bribery offence has been committed 
with the consent or connivance of a 
senior officer (director, manager, 
company secretary) 

•  The senior officer is then deemed to 
have committed the same offence 

Senior Officers can be prosecuted 
 

Prosecutorial discretion - Key  
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Key Features of the UK Bribery Act 

Adequate Procedures: “Six principles” 
 

 

Key Features of the UK Bribery Act
Adequate Procedures: “Six principles”

Adequate Procedures - Goals of Risk Assessment
A “Tailored” approach…Adequate Procedures - Goals of Risk Assessment 

Identify ongoing risk Assess identified risk - severity and 
likelihood 
 

Pragmatic and cost effective approach  

 

A “Tailored” approach… 

Risk Mitigation - a risk assessment 
should inform: 
(1)  the development, implementation and 

maintenance of effective anti-bribery 
policies and procedures; 

(2)  remedial steps  
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Adequate Procedures - Risk Assessment

• Nature of industry

• Jurisdictions in which company operates

• Corporate history

• Counterparties (Customers / Business Parties)

• Interactions with Government officials (regulatory approach, licensing, cus-
toms)

• Use of third parties (agents, distributors, joint ventures)

• M&A Activity

• Books - Records

Engaging Agents, Consultants and Third Parties
Engaging Agents, Consultants and Third Parties 

•  Due diligence 

•  Contractual obligations 

•  Ongoing monitoring 

•  Record keeping 

Key considerations: 
 

•  Source of agent 

•  Location of agent’s activities 

•  Frequency and nature of interactions 
with FPOs 

•  Qualifications of agent 

•  Nature of ownership 

•  Payment location and method 

•  Tasks to be performed by agent 

•  Amount and structure of payments 

*Sections 7 
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Engaging Agents, Consultants and Third Parties

Key Takeaways

• Business-to-business bribery must be taken as seriously as bribery of public 
officials

• Review gift, hospitality and promotional expense guidelines (corporate hos-
pitality unlikely to be prosecuted if it is proportionate and used for legiti-
mate commercial purposes) 

• Reconsider policies that allow facilitation payments

• Formalize or revise risk assessment processes

• Expand the scope of anti-corruption efforts to include all “associated per-
sons”; review third party warranties

• Ensure you have Adequate Procedures in place; they act as a defence for the 
corporation in the UK, and are great protection everywhere else

Engaging Agents, Consultants and Third Parties 

•  Applies Beyond “agents”: 

-  consider scope for liability for 
parties providing services on your 
behalf 

 

•  Tender assessment: 

-  consider scope for liability for 
parties providing services on 
your behalf 

-  Price 

-  Quality 

-  Reputational Risk 
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د. فيصل الفهد
اأ�شتاذ القانون العام يف كلية احلقوق ،

جامعة الكويت

ال�شرية الذاتية 

املوؤهالت العلمية:

• لي�سان�ص قانون – كلية احلقوق – جامعة الكويت 1999
 Southern Methodist – ماج�ستري يف القانون املقارن – الوليات املتحدة الأمريكية •

University
• اأعلى درجة علمية: دكتوراه يف العلوم القانونية

• حقل التخ�س�ص: املالية العامة
• التخ�س�ص الدقيق للدكتوراه: الت�سريعات ال�سريبية

• لغة الدرا�سة اأو البحث : الجنليزية
 Southern Methodist University :املوؤ�س�سة التي اأ�سدرت الدرجة •

• تاريخ تلقي الدرجة : 20/5/2006
التجارة  على  ال�سريبة  على  ال�سريبية  القواعد  تطبيقات  الدكتوراه:  اأطروحة  عنوان   •

اللكرتونية – درا�سة مقارنة

اخلربة التدري�شية:

الوظيفة: ع�سو هيئة تدري�ص

العمل: كلية احلقوق 

من �سبتمرب 2006 اىل الآن

اخلربة الإدارية:

• م�ست�سار قانوين – املكتب القانوين – بنك الكويت املركزي  فرباير 2007 –  الآن
• خبري –  برنامج الأمم املتحدة الإمنائي – مايو 2007

• كبري م�ساعدين -   �سركة ديلويت العاملية – اأم�سرتدام -  مايو 2006
• م�ست�سار قانوين – �سركة نفط الكويت -  مايو 1999 – مايو 2001
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الأعمال الإدارية واأعمال اللجان:

• ع�سو يف جلنة درا�سة الآثار القت�سادية والجتماعية لتطبيق م�سروع ال�سريبة ال�ساملة يف 
دولة الكويت – وزارة املالية – 2011

• ع�سو فريق اخلرباء احلكوميني ملراجعة تطبيق اتفاقية الأمم املتحدة  ملكافحة الف�ساد -  
مكتب الأمم املتحدة للمخدرات واجلرمية 2011

• ع�سو جلنة حتقيق يف جتاوزات املعهد العايل للفنون امل�سرحية امل�سكلة بقرار وزير التعليم 
العايل 2011

• ع�سو جمل�ص كلية احلقوق واأمني ال�سر  - جامعة الكويت 2011
اخلطة  املركبة يف  ال�سيا�سات  لتحقيق  املطلوبة  امل�سروعات  اقرتاح  عمل  فريق  ع�سو يف   •

الإمنائية  - الأمانة العامة للتخطيط  - 2010

• ع�سو جمل�ص اإدارة جمعية ال�سفافية الكويتية - 2010
• امل�سرف على  و�سع اختبار القوانني التجارية وامل�سوؤولية املهنية للمتقدمني ملمار�سة مهنة 

مراقب احل�سابات – وزارة التجارة وال�سناعة – 2010

رئي�ص فريق ا�ستعرا�ص تنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد يف برنامج احلوكمة   •
ومكافحة الف�ساد بني حكومة دولة الكويت والبنك الدويل  - 2009

• ع�سو فريق اخلرباء القانونيني يف موؤ�س�سات النقد والبنوك املركزية – الأمانة العامة ملجل�ص 
التعاون لدول اخلليج العربية – 2007 – الآن

• ع�سو يف فريق اخلرباء العرب ملراقبة النتخابات اللبنانية - 2009
• رئي�ص جلنة التحقيق يف التجاوزات يف قطاع املن�ساآت يف وزارة الرتبية – 2009 

• امل�ساركة يف جلان جهاز الدرا�سات والبحوث ال�ست�سارية – الديوان الأمريي
• رئي�ص لعدد من جلان التحقيق اجلامعية
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الت�شريع ودور احلكومة يف تطبيق قوانني النزاهة 

ملحة تاريخية

اجلمعية  قبل  من   2003 اأكتوبر   31 الف�ساد يف  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  تبني  - مت 

العامة لالأمم املتحدة، وقد وقع على هذه التفاقية 140 دولة، حيث فتحت للتوقيع بتاريخ 

9 دي�سمرب 2003 واأغلقت بتاريخ 9 دي�سمرب 2005، وقد دخلت التفاقية حيز التنفيذ يف 
14 دي�سمرب 2005 

- يوجد حاليا 143 دولة م�سادقة على التفاقية

- الدول العربية غري املوقعة على التفاقية حتى الآن:

عمان – ال�سومال – فل�سطني 

- الدول العربية املوقعة على التفاقية وغري امل�سادقة عليها حتى الآن:

 �سوريا – ال�سعودية – ال�سودان  - جزر القمر

- مدى اإلزامية اأحكام التفاقية:

ل تفر�ص هذه التفاقية اللتزام الكامل بكافة اأحكامها نظرا لتفاوت النظم الت�سريعية يف 

كل دولة.

- جاءت هذه التفاقية بثالثة اأنواع من الأحكام:

”Shall“ : اأول: املقت�سيات الإلزامية -

» تعتمد كل دول طرف اأو تقوم اأو تتخذ اأو تكفل «

shall consider ، endeavor“  ” ثانيا: املقت�سيات الختيارية -

» تنظر يف اأن تعتمد اأو ت�سعى اإىل اأن تعتمد «

May want to ” ثالثا: التدابري الختيارية -

» يجوز اأن تعتمد «

املادة 6 )هيئة اأو هيئات مكافحة الف�شاد(

1- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانونى، وجود هيئة اأو هيئات، 
ح�سب القت�ساء، تتوىل منع الف�ساد، بو�سائل مثل:

(اأ) تنفيذ ال�سيا�سات امل�سار اإليها فى (املادة ٥) من هذه التفاقية، والإ�سراف على تنفيذ 

تلك ال�سيا�سات وتن�سيقه، عند القت�ساء.

(ب) زيادة املعارف املتعلقة مبنع الف�ساد وتعميمها.

2- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانونى، مبنح الهيئة اأو الهيئات 
امل�سار اإليها فى (الفقرة 1) من هذه املادة ما يلزم من ال�ستقاللية، لتمكني تلك الهيئة اأو 

الهيئات من ال�سطالع بوظائفها ب�سورة فعالة ومبناأى عن اأى تاأثري ل م�سوغ له. وينبغى 

اإليه هوؤلء  توفري ما يلزم من موارد مادية وموظفني متخ�س�سني، وكذلك ما قد يحتاج 

املوظفون من تدريب لال�سطالع بوظائفهم.
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)املادة 5( - �شيا�شات وممار�شات مكافحة الف�شاد الوقائية

1- تقوم كل دولة طرف، وفقاً للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانونى، بو�سع وتنفيذ اأو تر�سيخ 
�سيادة  مبادئ  املجتمع وجت�سد  م�ساركة  تعزز   ، الف�ساد  ملكافحة  من�سقة  فعالة  �سيا�سات 

القانون وح�سن اإدارة ال�سوؤون واملمتلكات العمومية والنزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة.

2- ت�سعى كل دولة طرف اإىل اإر�ساء وترويج ممار�سات فعالة ت�ستهدف منع الف�ساد.
3- ت�سعى كل دولة طرف اإىل اإجراء تقييم دورى لل�سكوك القانونية والتدابري الإدارية ذات 

ال�سلة، بغية تقرير مدى كفايتها ملنع الف�ساد ومكافحته.

مالحظات عامة على م�شروع القانون احلكومي

- الف�سل التام بني الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد واجلهاز امل�سوؤول عن الك�سف عن الذمة 

املالية.

- خلو م�سروع القانون من الن�ص على منع تعار�ص امل�سالح وحماية املبلغ عن الف�ساد.

ا�شتقاللية الهيئة

- تبعية الهيئة لوزير العدل.

- خلو امل�سوع من ن�ص خا�ص يعطي احل�سانة لأع�ساء الهيئة.

- خلو امل�سروع من ن�ص خا�ص بعزل رئي�ص واأع�ساء الهيئة.

- خلو القانون من ن�ص خا�ص يعطي رئي�ص الهيئة �سالحيات وزير املالية وجمل�ص اخلدمة 

املدنية فيما يتعلق بال�سئون املالية للهيئة و�سئون العاملني فيها.

- عدم وجود ن�ص يعفي املبلغ عن اجلرمية ح�سن النية من امل�ساءلة .

الف�ساد يف م�سروع  العامني �سمن جرائم  املوظفني  باأعمال  املتعلقة  اعتبار اجلرائم  - عدم 

القانون. 

  (�سوء ا�ستعمال الوظيفة – انتحال الوظيفة .. الخ).

- خلو القانون من الن�ص على الجراءات التحفظية التي يجوز للهيئة اتخاذها (احلجز – 

التجميد – املنع من ال�سفر...الخ).

الك�شف عن الذمة املالية

- عدم وجود ادارة خمت�سة للك�سب غري امل�سروع. 

- تناق�ص م�سروع القانون يف عدم الزام املوظف بتقدمي اقرار الذمة املالية عن زوجه واولده 

الق�سر يف حني يحا�سب على ت�سخم ذمة اأولده الق�سر.

- ل يوجد حتديد لعنا�سر الذمة املالية التي ي�سملها اقرار الذمة املالية.

- عقوبة عدم تقدمي الإقرار هي الغرامة فقط.
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اليوم الثاني

الجلسة الرابعة
المحـــــور الرابع :

إتفاقيات ومؤشرات دولية لشفافية 
القطاع الخاص

رئيس الجلسة :
د. رياض يوسف فرس

أستاذ اإلقتصاد بكلية العلوم اإلدارية، جامعة 
الكويت وعضو بجمعية الشفافية الكويتية
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اآلنسة / ماكينوا أوالجوبي
Olajobi Makinwa

موؤ�ش�شة جلوبل اإمباكت و ممثل جلنة

حقوق الإن�شان يف الأمم املتحدة

Olajobi Makinwa
Head, Transparency and Anti-Corruption Initiatives 
Senior Civil Society Coordinator
United Nations Global Compact

C .V.

Olajobi Makinwa heads the United Nations Global Compact’s work on transparency 
and anti-corruption working with business to stem the tide against corruption.  Olajobi 
is also the UN Global Compact’s Senior Civil Society Coordinator, responsible for 
strengthening the participation of civil society in the Global Compact.  

Prior to joining the Global Compact, Olajobi was the Executive Director of Amnesty 
International South Africa.  

Previously, Olajobi worked for a number of UN agencies and programs in different 
capacities.  She was a Legal Officer at the United Nations Environment Programme 
in Nairobi, Kenya where she assisted in the development of framework and sectoral 
environmental laws for a number of countries under the Joint UNEP/UNDP project 
on Environmental Law and Institutions in Africa.  She later worked as a Legal officer 
at the UNEP Regional Office for Europe and with the UNEP Basel Convention 
Secretariat, Geneva.  

In addition, Olajobi was a consultant to the UNDP, ILO, UNHCHR, and the Human 
Sciences Research Council, South Africa. She is a member of the International 
Editorial Team of the African Human Rights Law Reports published by the University 
of Pretoria, South Africa and Institute of Human Rights and Development, Banjul, 
Gambia.  Olajobi has served as a Judge at the World Human Rights Moot Court 
Competition, University of Pretoria, South Africa. 

Olajobi holds a degree in Law [LL.B] and a graduate degree in International Law 
and Diplomacy from the University of Lagos, Nigeria.  She was called to the Bar as 
a Solicitor and Barrister of the Supreme Court of Nigeria.  

Olajobi holds a Program in Business Leadership [PBL] degree from the School of 
Business Leadership, University of South Africa and a graduate of the School of 
Legal Practice, Pretoria, South Africa.  
Olajobi is a member of Ethics and Compliance Officer Association.
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UN Global Compact 10th Principle  
From Learning and Dialogue  

to Collective Action and Disclosure  

Olajobi Makinwa 

Head, Anticorruption Initiatives 

UN Global Compact Office  

Kuwait,  10 October  2011

Global Challenge
>> The world is undergoing significant changes in every area --- profound eco-

nomic, social and environmental challenges.  One thing remains constant, cor-
ruption poses a major problem for all including commercial enterprises. 

Fight against corruption a priority
>> Recent waves of ethics scandals- erosion of confidence and trust in business 

among investors, customers, employees and the public 
>> Several high-profile cases of bribery are currently being investigated or pros-

ecuted. 
>> Companies are learning the hard way - they can be held responsible for not 

paying enough attention to the actions of their employees,  business partners 
and agents.

 
Corporate Governance
>> The rapid development of rules of corporate governance around the world is 

also prompting companies to focus on anti-corruption measures as part of their 
mechanisms to express corporate responsibility and to protect their reputations 
and the interests of their stakeholders

Investors
>> Some investment managers are looking at companies AC systems as evidence 

that the companies undertake good business practice and are well-managed
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International conventions & national frameworks
>> Growing number of countries have now criminalized bribery within their do-

mestic arenas - corruption is not just a local or a national problem but to a large 
extent a regional and international problem

>> Various international organizations have developed instruments to fight cor-
ruption at the global level.

The pressure is on
>> The Group of 20 (G20) has recognized business as a stakeholder in anti-corrup-

tion efforts and considers its engagement essential. 
>> In most countries there  are local organizations, pressure groups and the media 

working to combat corruption

A shift in thinking about AC
>> US FCPA – rigorous enforcement, more cases, bigger and different types of 

penalties, provision for self reporting
>> UK Bribery Act
>> UNCAC
>> The enforcement of national laws demonstrates incentives to comply
>> There is a paradigm shift in the global  fight against corruption 

Fighting Corruption is a shared responsibility
>> Governments have the primary duty to fight corruption
>> It is in the enlightened self interest of companies to join the fight
>> It takes two to tango, demand feeds on supply and vice versa
>> The private sector is part of the problem, it must be a partner in finding the 

solution

Business’ business to fight corruption?
>> There are risks:
>> Legal
>> Economic
>> Reputational
>> Employee retention, etc

It pays to fight corruption
>> Compliance with the law – international and national
>> Reduce the cost of doing business
>> Compete on quality- competitive advantage
>> Avoid sanctions should there be an incident
>>Sometimes, bribery does not guarantee you will win the bid
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Integrity, your best investment
>> Avoid huge corporate fines, disgorgement, personal liability and imprisonment, 

debarment, cross debarment
>> Attract and retains the best employees
>> Bribing 
>> The arm of the law is getting longer and longer – extraterritoriality of anti-

corruption laws
>> Integrity as  a competitive advantage

‹#› 

What is the UN Global Compact?  

Launched on 26 July 2000 in New York with roughly 40 businesses  
 

UN Convention Against Corruption  
 

Rooted in universally accepted conventions including: 
 
 

Multi-stakeholder platform for collective action  
 

“A more sustainable and inclusive global economy.” 
 

In 2011, over 7000 active business participants in 130+ countries  
 

1500+ non-business participants from civil society, labour, academia  
 

Equal representation in developed and developing world  
 

49 percent small and medium-size enterprises (SMEs)  
 

90+ active local networks around the world  
 

Delisting 2,000 + participants 

‹#› 

Facilitate partnerships in support of 
broader UN goals.  

 

Make the ten principles part of 
business strategy, operations and 

culture everywhere. 

Internalization 

Contribution to 
Development 

Two Complimentary Objectives 
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‹#› 

Global Compact Management Model  

‹#› 

Global Compact 10the Principle 

Ø  Adopted in 2004, the 10th Principle is derived from the UN Convention 
against Corruption (adopted in December 2003), and sent a signal 
worldwide that business shares responsibility for eliminating corruption. 

Ø  In 2008 and 2009, a majority of GC business participants indicated the GC 
10th Principle as the most difficult issue to implement.  

Anti-Corruption  

Principle 10: Businesses should work against all forms of 
corruption, including extortion and bribery  

‹#› 

Practical Steps to Implement 10th Principle 
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‹#› 

Anti-Corruption Tools and Resources for Internalization  

Ø  RESIST: A scenario-based tool for employee training on resisting extortion and solicitation 
in international transactions. (UNGC/ICC/Transparency International/WEF, 2009/2010) 

 
Ø  E-Learning Tool: An online learning platform that companies can easily access to obtain 

practical guidance on how to fight corruption through six interactive dilemma scenarios. 
(UNGC/UNODC, 2010) 

 
Ø  Fighting Corruption in the Supply Chain: A Guide for Customers and Suppliers: 

common supply chain corruption scenarios and provides a framework and set of tools for 
addressing them. (UNGC, 2010) 

 
Ø  Anti-Corruption Tools Inventory: existing anti-corruption tools and resources presented 

in alphabetical order that companies can easily review and access. Each tool includes a 
short description, including purpose, the types of corruption the tool addresses, target 
audience, functionality and key content. (UNGC/Global Advice Network, 2009) 

‹#› 

Issue	  Area	  Coverage	  in	  COPs	  –	  Feb	  1,	  2010	  to	  present	  

Provided by the UN Global Compact Office  

2.Implementing the 10th Principle – External  
Communications on Progress  
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‹#› 

22 22 22 

Reporting Guidance on the 10th Principle against Corruption  
Overview of document 

1.  Developed by the UN Global 
Compact Working Group on the 
10th Principle to assist companies 
in this task – identifying reporting 
priorities that can put business on 
the path of performance 
improvement and enhanced 
transparency.  

2.  Officially launched in June 2010 

3.  One of the first comprehensive 
reporting guidance materials in the 
area of anti-corruption 

‹#› 

23 23 23 

Reporting Elements for the 10th Principle 
Reporting Guidance overview 

§  By reporting elements:  
§  Basic Reporting Elements: These 7 

Elements are considered to be the basic 
level of reporting on an organization’s anti-
corruption policies and procedures; 

§  Desired Reporting Elements: These 
additional 15 Elements give you the 
opportunity to report more extensively on 
your anti-corruption policies and procedures. 

§  By categories: 
§  Commitment and Policy: how your 

organization has committed to a zero-
tolerance of corruption 

§  Implementation: how your organization’s 
commitment has been put into practice 
through detailed policies and systems 

§  Monitoring: how your organization monitors 
progress and has a continuous process for 
improvement 

The guidance comprises of 22 Reporting 
Elements, outlined in the following matrix:  
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‹#› 

3. Anti-Corruption Collective Action  

2010 Local Network Reports 

GC Annual Review 10th Anniversary Edition  
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‹#› 

Collective Action 

Ø  Process of cooperation 
between various stakeholders 
with the aim to jointly counter 
corruption. 

Ø  Collective Action can be 
initiated and driven through 
various channels. The available 
methods range from Integrity 
Pacts for individual 
procurement transactions to 
industry specific codes of 
conduct and compliance pacts, 
as well as joint measures 
implemented as part of a long-
term initiative to raise a 
country’s public awareness and 
tighten up its regulatory system 
and procurement guidelines. 

Opportunities for Collective Action at the Global and Country Level
Global Efforts 

Working Group on the 10th Principle: With over 60 members, WG gives stra-
tegic directions to the work of the Global Compact on the 10th Principle. 
Closely working with the Principles for Responsible Investment as well as 
Principles for Responsible Management Education

Local Networks
From 2011 to 2014, the UN Global Compact will work closely with Ethos 
Institute (Brazil), Egyptian Junior Business Association (Egypt), Global Com-
pact India Network (India), Nigerian Economic Summit Group (Nigeria), and 
National Business Initiative (South Africa) to develop and launch a country-
level collective action platform. 

Quoting Georg Kell
>> The fight against corruption starts with leadership, the rule of law, and effec-

tive social, political and economic institutions. Such leadership requires a great 
deal of personal commitment, courage, and perseverance — guided by strong 
ethical values — to confront and end those corrupt practices that permit indi-
viduals to abuse positions of entrusted power for personal gain.

Will your company be one of the leaders to come on board? Stand up and be 
counted. Sign up to the UN Global Compact

Shokran 
www.unglobalcompact.org
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السيد / جيرمن بروكس
Jermyn Brooks
منظمة ال�شفافية الدولية

Jermyn Brooks, Transparency International

C .V.

 
Jermyn Brooks is Chair of Transparency International’s (TI) Business Advi-
sory Board, Independent Chair of the Global Network Initiative and a member 
of the Board of the Centre for Humanitarian Dialogue. In 2000, Jermyn joined 
TI as Executive Director and CFO. He was a member of TI’s International 
Board of Directors from 2003 to 2006. 

In addition to overseeing the accounting and fundraising functions of the sec-
retariat, Jermyn became involved in TI's private sector initiatives including the 
anti-money laundering standards of the Wolfsberg banking group; the Busi-
ness Principles for Countering Bribery and specific industry-focused initia-
tives. After becoming a member of the TI Board in May 2003, Jermyn relin-
quished his executive role in the Berlin secretariat but continues to focus on 
TI's key private sector initiatives. 

Jermyn joined TI after a career with PricewaterhouseCoopers where he was 
elected worldwide chairman of the firm in 1997. In 1998 he played a key role 
in negotiating the PwC merger and until his retirement in 2000, he oversaw 
the completion of the merger in some 150 countries around the world.  Jer-
myn also championed the introduction of corporate social responsibility and 
sustainability issues into PwC strategies and lectured and wrote frequently on 
these subjects and on the practical implications for the private sector of these 
challenges to traditional corporate thinking.

Mr Jermyn Brooks had a long standing career with PricewaterhouseCoopers 
(PwC). He was elected Senior Partner of the PriceWaterhouse (PW) firm 
in Germany in 1989, Senior Partner of PW Europe in 1993, and worldwide 
Chairman of the firm in 1997. In 1998, he played a key role in negotiating the 
PwC merger and had the task of completing the merger in some 150 countries 
around the world until 2000, when he retired. During his time with PwC, he 
also championed the introduction of corporate social responsibility and sus-
tainability issues into the company’s strategies. He has lectured and written 
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extensively on these issues as well as on the practical implications for the 
private sector of these challenges to traditional corporate thinking.
In 2000, Mr Brooks joined Transparency International (TI), an international 
anti-bribery and corruption NGO based in Berlin and London. He served as 
Executive Director and CFO of TI until 2003 when he became a member of 
TI’s Board of Directors. In 2006, he left the Board of Directors and has since 
been working as the organisation’s Chair of the Business Advisory Board. Mr 
Brooks has been supporting TI’s activities in relation to work on an integrity 
standard for the private sector as well as the organisation’s initiatives relating 
to improved banking controls over money laundering and the contribution of 
good accounting and auditing to greater corporate transparency and account-
ability.

For six years until 2009 Mr Brooks also served on the Board of International 
IDEA, an intergovernmental organisation supporting democracy development 
worldwide, and chaired its Finance and Audit Committee. From the begin-
ning of 2011 Mr Brooks assumed the role of independent chair of the Global 
Network Initiative, a multi-stakeholder organisation which upholds freedom 
of expression and privacy principles on the internet.

Kuwait, 10-11 October 2011                                                   Kuwaits  Fifth Transparency Forum 2011 1 
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Private sector - the problem or the solution?
• Corruption is one of the worst problems the world must resolve.
• Business is generally seen as the supply side of the problem.
• Business leaders usually dislike corruption but do not know how to overcome

the prisoner's dilemma
• So what must business do to become part of the solution?

Finding the solution
• Going it alone can be tough, so think collective action!
• Look for existing anti-corruption models and become part of a larger initiative:

• focused on individual company performance
• directed to a specific industry

• Decide how public you want your efforts to be.

The TI challenge to individual companies
• Transparency International developed from 2000 the Business Principles for 

Countering Bribery as a multistakeholder solution to deal with bribery
• Latest revision dates from 2009
• Contains two fundamentals:
•  Zero tolerance of bribery
•  Requirement to implement policy in detail
• Supported by suite of useful tools to help put the Principles into action.

The TI anti-bribery model
• The TI Business Principles have become an authoritative   code for companies 

across the world and other standards   have been developed based on them
•  the PACI Principles
•  the APEC Anti-Bribery code          

and the latest ICC code of conduct is strongly influenced.
• Companies encouraged to use and to report publicly but no signing up or collec-

tive accountability

A collective approach:  the PACI Principles
• WEF's CEO survey of key concerns identified corruption as key issue Worked 

with business, TI and others to develop anti-briberyprinciples, based on TI's 
Business Principles.

• CEOs of member companies must sign up and commit to:
• implementing the PACI Principles in their business 
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• participating in task force meetings and DAVOS discussions
• responding each year to a survey demonstrating how the principles are be-

ing implemented.
• Independent assurance of anti-bribery system (voluntary).

PACI's achievements to date
• Positioned as "the business voice against corruption“
• 160 companies from a wide range of industries have signed up, including many 

from W Asia/M East
• Kuwait Petroleum Company
• Fouad Alghanim & Sons Group of companies
• Agility   

• Industry level discussions and liaison 
• TI and Basel Institute of Governance involved in task forces
• Opportunity to influence developing government regulations

Some conclusions
• Success in countering corruption requires all sectors of society to work together:

• Government
• Business
• Civil Society

• each must play an important part
• The role of business is key because it can change its own processes, train its 

people, invest in clean business
• Message from TI in Kuwait and worldwide to business:
Become part of the solution! 

Thank you!

For more information go to:
www.transparency.org 

TI’s website for private sector work:
www.transparency.org/global_priorities/private_sector/
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السيد / جيسون ريتشلت
Jason Reichelt

ممثل مكتب الأمم املتحدة ملكافحة املخدرات

واجلرمية

C .V.

Jason D. Reichelt is currently a Crime Prevention and Criminal Justice Officer 
in the Corruption and Economic Crime Branch of the UN Office on Drugs and 
Crime, and specializes in the development, implementation and evaluation of 
programmes and projects in the area of anti-corruption.  He provides support 
to requests for technical assistance from States parties to the United Nations 
Convention against Corruption, and broadly covers Europe, the Middle East, 
Northern Africa, and Central Asia, in addition to other regions requesting as-
sistance.  In addition to technical assistance, he also coordinates policy de-
velopment in the area of anti-corruption, including the review and analysis of 
emerging issues and trends, the compilation of good practices in corruption 
prevention and enforcement, and preparation of evaluations and other research 
activities.

In March 2011, Mr. Reichelt participated as an expert on anti-corruption and 
asset recovery to a conference sponsored by the Government of Egypt, and 
presented an overview of the UN Convention against Corruption and the pro-
visions related to international asset identification, seizure and recovery.  He 
also provides technical support to the ongoing implementation of a major anti-
corruption project in Iraq, in cooperation with UNDP and the United States 
Government.  In July 2011, Mr. Reichelt led the completion of the UNODC 
Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity, which resulted in 
a major resource compiling good practices in judicial selection and recruit-
ment, case management, judicial ethics and discipline, court performance and 
transparency.  He has also provided anti-corruption and asset recovery guid-
ance and technical support on missions to Tunisia (May 2011), Morocco (June 
2011) and Jordan (June 2011).

Previously, Mr. Reichelt served as a Judicial Affairs Officer in the Criminal 
Law and Judicial Advisory Service (CLJAS) of the Office of Rule of Law 
and Security Institutions (OROLSI) of DPKO in New York.  He worked as 
an advisor on issues relating to the establishment and capacity building of the 
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justice sector in peace operations, and was responsible for the formulation of 
strategies and best practices for justice sector programmes as part of a compre-
hensive rule of law and human rights approach to justice mechanisms in con-
flict and post-conflict environments.  He advised peace operations in Liberia 
and Haiti, and monitored the justice sector in Gaza.  Following the earthquake 
of 12 January 2010, Mr. Reichelt served as the manager for the CLJAS Haiti 
Disaster Recovery Cell (formerly the Haiti Crisis Cell) in DPKO.
Before CLJAS, Mr. Reichelt was a Legal Officer in the Office of the Prosecutor at 
the UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in The Hague, 
Netherlands, and was responsible for strategic planning in the OTP to increase the 
efficiency and effectiveness of the pre-trial and trial process, particularly in the ar-
eas of legal technology, case organization and management, and evidence presen-
tation.  He also has field experience in the Republic of Georgia from 2004-2005, 
providing technical guidance and support to the Ministry of Justice, the General 
Prosecutor's Office, and the defense bar, as well as in the revision of the Criminal 
Procedure Code of Georgia.

In addition to his overseas assignments, Mr. Reichelt has served as a Trial Attor-
ney at the U.S. Department of Justice, a state criminal prosecutor, and a law clerk 
for a federal judge in the U.S. Ninth Circuit Court of Appeals.  As a state prosecu-
tor, Mr. Reichelt was a co-founder of the state’s first court dedicated to crimes 
of domestic violence, and developed and implemented training programmes to 
combat gender-based violence and enhance victim protection. 

Jason D. Reichelt
Crime Prevention & Criminal Justice Officer
Corruption and Economic Crime Branch
Division for Treaty Affairs
United Nations Office on Drugs and Crime
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1 1 

Doing Business with Business 
to Fight Corruption 

UNODC 
October 2011 

2 2 

 
UNCAC Overview 
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3 3 

Preventive  
Measures Technical Assistance 

Information  
Sharing 

•  Integrity, accountability and proper management of public affairs 
and public property 

•  Prevent and combat corruption more efficiently and effectively 
•      International cooperation and technical assistance, including  
      asset recovery 

Implementation 

International 
Cooperation 

Asset  
Recovery 

Criminalization 
Law  

Enforcement 

Key	  Goals	  of	  the	  Conven0on	  

4 4 

Conference of the States 
Parties (Art.63) 

Session IV 
Morocco 

2011 

 
 

Session  II 

 Dec. 2006, Jordan Session I 

Session III 
 Nov. 2009, Qatar 

 

 

Jan. 2008, Indonesia 

Session V 
Panama 

2013 
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5 5 

UNCAC Requirements 

Mandatory 
requirements 

 

Optional 
measures 

 
Optional 

requirements 
 

6 6 

Language for Main UNCAC Requirements 

•  Mandatory requirements (obligation to take legislative or other 
measures) – “each State party shall adopt” 

•  Optional requirements (obligation to consider) – “each State 
party shall consider adopting” or “shall endeavour to”→ States 
parties are urged to consider adopting a certain measure and to 
make a genuine effort to check its compatibility with domestic 
legal system 

•  Optional measures (measures that States parties may wish to 
consider) – “each State party may adopt/consider” 
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7 7 

The Legislative Guide 
and 

The Technical Guide 
 
 

Effective Implementation Tools 

8 8 

Purposes of the Legislative Guide (2006) 

        

ü  Assist States parties in ratifying and implementing UNCAC 

ü  Identify legislative requirements and options for States drafting 
legislation 

ü  Accommodate different legal traditions and levels of development  

ü  Promote flexibility in implementing UNCAC while ensuring 
consistency 
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9 9 

Each Chapter Contains 
ü  Introduction to the relevant UNCAC articles 

ü  Summary of main requirements 

ü  Level of legal obligation 
•   Mandatory requirement 
•   Optional requirement (obligation to consider) 
•   Optional measure 

ü  Related provisions and instruments 

ü  Examples 

10 10 

Purposes of the Technical Guide (2009)  

        

ü  Promote the implementation of the Convention by States parties 

ü  Provide anti-corruption practitioners and authorities with relevant 
technical advice, tools and examples of good practices to make the 
Convention operational 

ü  Highlight policy issues, institutional aspects and operational 
frameworks related to the full and effective implementation of the 
provisions of the Convention  

96



منتدى الكويت للشفافية الخامس
Kuwait’s Transparency Fifth Forum

97

11 11 

 
The UNCAC Review 

Mechanism 
 

12 12 

•  UNCAC  

•  COSP resolution from Doha 

•  Terms of Reference of the Review Mechanism 

•  Guidelines for governmental experts and the 
secretariat, adopted in Doha and finalized  
by the Implementation Review Group (IRG) 

•  Blueprint for country review reports 

The Review Mechanism (Doha) – Documents 
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13 13 

Terms of Reference – Main Elements 
• Peer review process 
• Drawing of lots for each year of the review cycle 
• One phase = two cycles of five years  

ü  During the first cycle: chapter III (Criminalization and law enforcement);  
        and IV (International cooperation) 
ü  During the second cycle: chapter II (Preventive measures); and V (Asset  
        recovery) 

• Desk review of self-assessment reports 
• Sources of information and country visits 
• Outcome of review process (report) and executive summaries 

14 14 

UNCAC Comprehensive Self-Assessment Checklist 
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15 15 

Model Country Review 

Within three weeks Within one month Within six months Within five months Within two months 

State party under 
review nominates 
focal point 
 

Secretariat organizes 
tele/videoconference 
to determine: 
Ø Submission date of  
SA Report 
Ø Language of review 
Ø Division of labour 
Ø Active dialogue 
 

State party under review submits response to the 
comprehensive self-assessment checklist 

State party under review organizes further means of 
direct dialogue, facilitated by the secretariat 

(meeting in Vienna or country visit) 

Secretariat circulates response to reviewing 
experts, after translation where required 

Secretariat organizes tele/video conference for 
introduction of the outcome of the desk review 

Reviewing experts submit the outcome of the desk 
review 

Reviewing experts prepare draft country report assisted 
by the secretariat, state party under review agrees to 
final country report, executive summary is prepared 

Within two months 

Within one month 

Within one month 

End of review process 

16 16 

 
The UNCAC and the 

Private Sector 
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17 17 

Comprehensive 
Preventive Measures in 

Private Sector 

Preventive measures - private sector (Art. 12)  

Enhanced accounting 
and auditing standards 

Prohibition of off-the-
book account and other 

acts 

No tax deductibility of 
expenses constituting 

bribes 

Proportionate and dissuasive 
civil, administrative or criminal 

sanctions 

Promote cooperation 
between law enforcement 

and private entities 
Prevent conflicts of 

interest 

18 18 

Private sector: what has changed, and why? 
From: UNODC?  
drugs, crime,  
terrorism? 
not my business! 
Corruption?  
my company is clean! 
I am the victim of public corruption!   

UNCAC open  
for signature 

Dec. 03 

UN Global Compact 
10th Principle adopted 

June 04 

UNCAC enters  
into force 
Dec. 05 

CoSP1 
Dec. 06 

companies 
call for review  

mechanism only  

2nd GC’s Leaders’  
Summit July 07 

UNODC presents 
4 proposals 

CoSP2 
Jan./Feb. 08 

Bali Business Declaration 
4 commitments made 

CoSP3 
Nov. 09 

States deliver, 
business  
compelled 

to deliver too 

Partnerships: UNODC and UNCAC 
can help reduce corruption both in my 
company and in the countries where I 

do business 

to 
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19 19 

•  Raise	  awareness	  of	  an0-‐corrup0on	  laws	  and	  
regula0ons	  

•  Foster	  public-‐private	  partnerships	  

•  Promote	  business	  engagement	  to	  address	  corrupt	  
prac0ces	  –	  focus	  on	  procurement	  

•  Disseminate	  knowledge	  of	  the	  conven0on	  to	  public	  
administra0on,	  law	  and	  business	  schools	  

Work	  with	  the	  Private	  Sector	  

20 20 

Doing Business with Business 

• 	  Align	  systems	  of	  procurement	  with	  ar0cle	  9	  of	  UNCAC	  	  	  
• 	  Establish	  legal	  incen0ves	  to	  corporate	  whistle-‐blowing	  
• 	  Educate	  present	  and	  future	  business	  leaders	  to	  UNCAC	  
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21 21 

Four	  Key	  Messages	  for	  the	  Private	  Sector:	  
	  
• 	  	  Alignment	  of	  business	  an0-‐corrup0on	  policies	  and	  	  
	  	  	  	  measures	  with	  the	  universal	  values	  of	  the	  UN	  Conven0on	  	  
	  	  	  	  against	  Corrup0on	  

• 	  	  Implementa0on	  of	  the	  realigned	  business	  principles	  and	  	  
	  	  	  	  verifica0on	  of	  their	  observance	  in	  prac0ce	  –	  the	  call	  for	  a	  	  	  	  	  
	  	  	  	  corporate	  integrity	  review	  mechanism	  

• 	  	  Protec0ng	  business	  assets	  –	  UNCAC	  as	  the	  insurance	  	  
	  	  	  	  policy	  in	  countries	  where	  companies	  do	  business	  

• 	  	  Inves0ng	  in	  business	  integrity	  –	  providing	  incen0ves	  for	  	  
	  	  	  	  corporate	  repor0ng	  before	  problems	  arise	  –	  a	  call	  to	  	  	  	  	  
	  	  	  	  public	  and	  private	  sector	  leaders	  

22 22 

Division for Treaty Affairs 
United Nations Office on Drugs and Crime 
P.O.Box 500 Vienna 
A-1400 Austria 
Tel:    +43-1-26060-4534 
Fax:   +43-1-26060-5841 
 
 
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html 
 
jason.reichelt@unodc.org 

For	  further	  informa0on:	  	  
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اليوم الثاني

الجلسة الخامسة
المحـــــور الخامس :

دور النيابة والقضاء في مكافحة الفساد 
المالي والتجاري

رئيس الجلسة :
األستاذ المحامي

عبد العزيز طاهر الخطيب
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المستشار / بدر المسعد
املحامي العام الأول بالنيابة العامة

ال�شرية الذاتية 

املوؤهل وتاريخه : لي�سان�ص احلقوق وال�سريعة الإ�سالمية جامعة الكويت1983.

العمــل احلالــي : حمام عام اأول بالنيابة العامة.

اأوًل : بيان التدرج الوظيفي.

عني يف وظائف عدة كوكيل نيابة من الفئة (ج) و (ب ) و (اأ ) من عام  1983 وحتى عام 1995 .

- عني يف وظيفة حمام عام يف 14/9/1998 ( وهي تعادل درجة م�ست�سار مبحاكم ال�ستئناف).

- عني يف وظيفة حمام عام اأول يف 14/12/2008 (وهي تعادل درجة وكيل حمكمة ال�ستئناف) 

حتى الآن.

لديه العديد من اخلربات العملية يف جمال العمل واإدارة النيابات واخرى متنوعة.

وقد تراأ�ص وفودا عدة لدولة الكويت يف العديد من املحافل الدولية .

اأكد املحامي العام الأول يف الكويت بدر عبداهلل امل�سعد على اأن النيابة ارتاأت اأن يعهد بق�سايا 

غ�سيل الأموال حتقيقا وت�سرفا وادعاء اإىل نيابة الأموال العامة لإيجاد نوع من التخ�س�ص 

لدى اأع�ساء النيابة يف هذه الق�سايا يكفل لهم الإحاطة بخبايا الطرق التي يلجاأ اإليها عتاة 

املجرمون املحرتفون يف غ�سيل الأموال، م�سريا اإىل انه واإىل جانب ذلك فقد حر�ست النيابة 

العامة على عقد دورات �سنوية مبعهد الكويت للدرا�سات الق�سائية والقانونية لتاأهيل اأع�ساء 

النيابة واإعدادهم لكيفية التحقيق يف ق�سايا غ�سيل الأموال وم�سايرة التطور العاملي يف هذا 

كل  ملمو�سا يف  قد حقق جناحا  النيابة  اتبعته  الذي  النهج  اأن هذا  اإىل  منوها  اخل�سو�ص، 

اجلوانب وعلى وجه اخل�سو�ص يف �سرعة البت والت�سرف يف ق�سايا غ�سيل الأموال مبا يحقق 

عدالة �سريعة ناجزه.

وك�سف امل�سعد عن اإح�سائية �سنوية ب�ساأن التحقيقات والدعاوى واأحكام الإدانة يف ق�سايا 

غ�سيل الأموال تنطق بدور النيابة يف حفظ العديد من الق�سايا دون اإحالتها اإىل الق�ساء.

وهذه الإح�سائية عن ال�سنوات من �سنة 2005 حتى �سنة 2010 اأي يف خالل �ست �سنوات 

 120 ال�سنوات  العامة يف هذه  النيابة  التي عر�ست على  الق�سايا  كاملة، حيث بلغت جملة 

ق�سية مت حفظ 69 ق�سية منها مبعرفة النيابة اأي ما يزيد على ن�سف عدد الق�سايا وبلغت 

جملة عدد الق�سايا اإىل حكم فيها بالإدانة خالل تلك ال�سنوات 28 ق�سية بينما حكم يف 15 
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ق�سية فقط بالرباءة وبعيدا عن دور النيابة العامة يف هذه الق�سايا فاإنها ت�سري اإىل حقيقة 

موؤكدة وهي قدرة الأجهزة يف دولة الكويت على اأحكام الرقابة التي اأدت اإىل تقلي�ص جرمية 

غ�سيل الأموال واحلد من اآثارها ومنع تفاقمها على نحو تفتقده العديد من الدول الأخرى.

جهود مكثفة :

واأكد يف الوقت ذاته على اأن حتقيق ال�سفافية يف حميط القطاع اخلا�ص يحتاج اإىل جهود 

مكثفة حتى ن�ستطيع اأن نلحق بالدول املتقدمة يف هذا اخل�سو�ص فعلى الرغم من اأن دولة 

الكويت كانت من اأوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد بتاريخ 9 

دي�سمرب 2003 ورغم اأن جمل�ص الأمة قد وافق على التفاقية يف 21 نوفمرب 2006 و�سدر 

القانون رقم 47 ل�سنة 2006 باملوافقة عليها ودخلت حيز التنفيذ يف 17 مار�ص 2007 اإن 

اجلهود الت�سريعية لتقنني ما احتوته التفاقية تكاد تكون معدومة اإن مل تكن معدومة بالفعل،  

فال نزال بحاجة اإىل ت�سريعات جترم الر�سوة يف حميط القطاع ول نزال بحاجة اإىل قانون 

واخلرباء  لل�سهود  احلماية  تكفل  ن�سو�ص  اإىل  بحاجة  نزال  ول  امل�سروع  غري  الإثراء  يجرم 

وال�سحايا على نحو ي�سمن عدم تعر�سهم لأي خماطر من جراء الإدلء ب�سهادتهم وهو اأمر 

يف غاية الأهمية، لن عدم وجود مثل هذه الن�سو�ص قد يجعل ال�سهود يحجمون عن الإدلء 

مبا لديهم من معلومات ب�سبب اخلوف واإيثار ال�سالمة فت�سيع احلقيقة �سدى من جراء هذا 

الإحجام رغم اأن ال�سهود يف كل ت�سريع جزائي هم اأعني العدالة واآذانها.

وما ي�سري على ال�سهود يف هذا اخل�سو�ص ي�سري على املبلغني الذين يحتاجون لن�سو�ص توفر 

لهم احلماية من اأي معاملة ل م�سوغ لها.

وقال امل�سعد انه ل تزال ن�سو�ص التفاقية التي وافقنا عليها مثل اجل�سد امليت ل حياة فيه. 

ولالأ�سف اأن يكون ال�سبب يف ذلك هو ال�سراع بني احلكومة و�سلطة الت�سريع التي وجهت كل 

همها لإن�ساء هيئة ملكافحة الف�ساد دون اأن تبنى اأ�س�ص هذه املكافحة بت�سريعات جتتث الداء 

هيئة  اإن�ساء  من  املجتمع  يجنيها  التي  اجلدوى  هي  ما  لأت�ساءل  واإين  وتطوقه،  اأ�سا�سه  من 

ملكافحة الف�ساد دون اأن يكون هناك قوانني تعمل من خاللها؟ 

تكفل  التي  الت�سريعات  و�سع  يف  املبادرة  زمام  تاأخذ  اأن  الت�سريعية  ال�سلطة  على  اإن  وقال 

مكافحة الف�ساد ول �سيما اأنها لن تعمل من فراغ لن اأمامنا بو�سلة نهتدي بها وهي اتفاقية 

الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد التي اأ�سبحت جزءا من ت�سريعنا الوطني.

اإن جمعية ال�سفافية الكويتية تقوم بدور هام وفعال يف مكافحة الف�ساد وتقلي�ص اآثاره وتتبع 

بوؤر النحراف وجتفيف منابعها و�سول اإىل املجتمع الأف�سل والأكمل والأمثل، ولعل مما يزيد 

هذا الدور اأهمية، هو اأن اجلمعية تقوم بواجبها يف هذا اخل�سو�ص بوازع من نظامها ورغبة 

اأع�سائها فقط دون اأن يكون لغريها من الهيئات احلكومية اأو حتى اخلا�سة يد يف هذا الدور 

الرائد.

وقال اإن القطاع اخلا�ص يف الكويت ي�سطلع باجلزء الأكرب يف تنمية القت�ساد الوطني على 

نحو قد ل يكون موجود يف العديد من الدول، ففي القطاع اخلا�ص يرتكز احلجم الأكرب من 
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عائدات ال�ستثمار والدخل الوطني بعد النفط بطبيعة احلال، وفيه يعي�ص اآلف العاملني من 

مواطنني ووافدين، وفيه تدور روؤو�ص اأموال �سخمة توؤثر تاأثريا كبريا يف كل اجلوانب �سيا�سية 

واجتماعية بل واأمنية، وذلك ب�سبب ما لديه من اإمكانات مالية وقدرات �سخمة، ولفت اإىل 

اأن ق�سية اأو جرمية غ�سيل الأموال نعترب واحدة من اأخطر اجلرائم التي تواجهها املجتمعات 

يف الآونة الأخرية والتي نبتت بذرتها الأوىل يف حميط العمل اخلا�ص حيث ت�سري الدرا�سات 

التاريخية اإىل اأن اأول من قام بعمليات غ�سيل الأموال هم رجال الع�سابات يف ال�سني القدمية، 

كما بداأت ظاهرة غ�سيل الأموال لأول مرة يف الوليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة من 

1920 - 1930 حيث جلاأت ع�سابات اأملافيا اإىل اإن�ساء حمال غ�سيل املالب�ص التوماتيكية
من اجل ا�ستثمار الأموال التي حت�سلت عليها بطريقة غري م�سروعة من جتارة املخدرات بغية 

اإخفاء اأ�سول هذه الأموال.

وتابع: ولو اأننا تاأملنا بع�ص ال�سيء يف الت�سريعات املقارنة التي اجتهت اإىل الن�ص على اجلرائم 

التي تكون م�سدرا اأو اأ�سال جلرمية غ�سيل الأموال لوجدنا اأن معظم هذه اجلرائم اإن مل تكن 

كلها مما يقع يف نطاق الن�ساط اخلا�ص اأو القطاع اخلا�ص باملفهوم الأعم.

واأ�سار اإىل اأن الأ�ساليب التي يلجاأ اإليها املجرمون يف غ�سيل الأموال قد تطورت واأخذت يف 

الآونة الأخرية �سورا قانونية، ومن هذه ال�سور اإن�ساء �سركات وهمية فيما ي�سمى دول "املالذ 

الك�سف  التي تفر�ص �سرية على احل�سابات امل�سرفية حيث ل يجوز  الدول  وهي  امل�سريف" 

لل�سلطات احلكومية يف  اأنه ل ميكن  كما  البنوك،  داخل  تتبع حركته  اأو  الدخل  عن حقيقة 

هذه الدول الإطالع على دفاتر تلك ال�سركات وعن طريق هذه ال�سركات التي هدفها الأوحد 

غ�سيل الأموال عن طريقها يتم التفاق مع جتار املخدرات اأو الآثار على اأن تدخل ال�سركة 

ويكون  اآخرين  مع  م�سرتكة  �سركات  اأو  م�سانع  اإن�ساء  عقود  بتوقيع  وتقوم  اأجنبي  كم�ستثمر 

لل�سركة الوهمية الن�سيب الأكرب الذي هو يف احلقيقة اأموال املخدرات  املراد غ�سلها وتتم 

ت�سوية احل�سابات بني الطرفني على الورق باإجراء حتويالت من ح�سابات تلك ال�سركات اإىل 

ح�سابات رجال املخدرات، ومن هذه الأ�ساليب اأي�سا املنازعات الق�سائية الوهمية، حيث تقوم 

الع�سابات الإجرامية باإن�ساء �سركتني يف دولتني خمتلفتني، الأوىل ل توجد بها رقابة فعالة 

على غ�سيل الأموال والثانية يف دولة بها تلك الرقابة، وتقوم الع�سابات باإيداع الأموال القذرة 

يف ح�ساب ال�سركة يف الدولة الأوىل ثم تقوم ال�سركة يف الدولة الثانية برفع دعوى ق�سائية 

�سد ال�سركة يف الدولة الأوىل ب�ساأن نزاع قانوين بينهما هو يف احلقيقة نزاع �سوري اأو وهمي 

وينتهي الأمر يف هذا النزاع اإما �سلحا اأو ق�ساء عن طريق ت�سليم ال�سركة يف الدولة الثانية 

بطلبات ال�سركة يف الدول الأوىل، ويف احلالتني ي�سدر حكم ق�سائي يتم تنفيذه وتدفع ال�سركة 

يف الدولة الأوىل املبلغ املحكوم به لل�سركة التي يف الدولة الثانية ويتم حتويلها اإليها يف طريق 

اأحد البنوك.
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القاضي  / رحيم العكيلي
رئي�ص هيئة النزاهة العراقية ال�شابق - العراق

ال�شرية الذاتية

• حا�سل على �سهادة املاج�ستري يف القانون اخلا�ص .
لغاية   27/10/2004 من  للفرتة  وكالة  العامة  النزاهة  ملفو�سية  كرئي�ص  للعمل  ن�سب   •

21/11/2004 مبوجب الأمر الديواين ال�سادر من الأمانة العامة ملجل�ص الوزراء .
لرئي�ص مفو�سية النزاهة العامة بالأمر الوزاري ال�سادر من رئي�ص املفو�سية ،  عني نائباً   •

بتاريخ 8/5/2005 . 

• ا�ستقال من من�سبه كنائب لرئي�ص مفو�سية النزاهة العامة بتاريخ 30/11/2005  .
• عني رئي�ساً لهيئة النزاهة ا�ستناداً لالأمر الديواين ال�سادر من جمل�ص الوزراء يف  19 / 8 

. 2008 /

قانون  مادتي  العراقيني يف  املحامني  نقابة  املحامني يف  تقوية  دورات  اأ�ستاذ حما�سر يف   •
التنفيذ وقانون املرافعات املدنية .

املدنية  املرافعات  وقانون  التنفيذ  قانون  العراقي يف  الق�سائي  املعهد  اأ�ستاذ حما�سر يف   •
وقانون الإثبات وقانون مفو�سية النزاهة العامة والقانون املدين وقانون املفت�سني العموميني 

.

• ع�سو الفريق ال�ست�ساري لق�سم الدرا�سات القانونية يف بيت احلكمة .
• لدية العديد من املوؤلفات العلمية والبحوث والدرا�سات .
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" جمع املعلومات عن الف�شاد الكبري "
الكبري  الف�ساد  الرتكيز على مواجهة  اإىل  الف�ساد  املعنية مبكافحة  ما تدعى اجلهات  غالبا 

بينهما - يف  للتمييز  اأننا حني و�سعنا معايري  اإل   ، ال�سغري  الف�ساد  ، على ح�ساب مواجهة 

الدرا�سة املرفقة طيا - وجدنا بان جميع �سور الف�ساد تقريبا مما يعد من الف�ساد الكبري يف 

�سوء اأحد املعايري املذكورة ، ولكننا نريد هنا اأن نبحث يف التحري وجمع املعلومات عن الف�ساد 

الكبري ، بالنظر اإىل معيار : 

( اعتبار الف�ساد ف�سادا كبريا حينما يرتكبه كبار موظفي الدولة وال�سيا�سيون ) .

مع  تتفق  قد  اأنها  رغم  الدولة  كبار موظفي  ف�ساد  املعلومات عن  واأ�ساليب جمع  و�سائل  اإن 

و�سائل واأ�ساليب جمع املعلومات التقليدية عن غريها من اأنواع الف�ساد ، اإل اأنها حتتاج اإىل 

و�سائل اأخرى ذات خ�سو�سية معينة ، وحتتاج اإىل معاجلات واأ�ساليب خمتلفة ، ب�سبب النفوذ 

والقدرة التي ميتلكها كبار املوظفني وال�سيا�سيون ، مما ي�سعب مهمة احل�سول على املعلومات 

واحلقائق ويجعلها عملية معقدة تواجه الكثري من ال�سعوبات والتحديات واملعوقات . 

كبار  املعلومات عن ف�ساد  التحري وجمع  و�سائل  اأهم  ال�سوء على ثالث من  بع�ص  و�سرنكز 

موظفي الدولة وهي ( الأخبار ) و ( الإف�ساح ) و ( واجب الن�سر ) :

اأول : الأخبار : وهو و�سيلة تقليدية جلمع املعلومات عن الف�ساد بكافة اأنواعه ، اإل اأنها مع 

ف�ساد كبار موظفي الدولة حتتاج اإىل معاجلة خمتلفة ، فغالبا ما يتجنب ( حاملوا املعلومات 

عن هذا النوع من الف�ساد ) الأخبار عنها ب�سبب خ�سيتهم من مرتكبي تلك اجلرائم واخلروقات 

، لذا يتوجب توفري و�سائل اب�سط لالأخبار عن ف�ساد كبار موظفي الدولة خ�سو�سا تلك التي 

تعطي فر�سة تقدمي اأو اإر�سال املعلومات اأو الوثائق دومنا حاجة اإىل الإف�ساح عن هوية املخرب 

، وتوفري حماية فعالة للمخربين ، وت�سجيع املخربين على تقدمي املعلومات بو�سائل حتفيز 

مادية ومعنوية .

واملخربين - بالنظر اإىل اإعالن هوياتهم - اأ�سناف �ستة : 

1. املخرب املعلن : هو الذي يتقدم بنف�سه اإىل اجلهة التحقيقية املخت�سة ليخرب عن اجلرائم 
دون اأن يطلب اإخفاء هويته .

2. املخرب ال�سري : وهو الذي يعلن عن هويته للجهة التحقيقية املخت�سة ولكنه يطلب عدم 
الإف�ساح عنها اأو اإعالنها وحمايتها من اطالع اإطراف الق�سية عليها .

3. املخرب املغفل : هو الذي يقدم معلومات عن اجلرائم دون اأن يعلن عن هويته ، اأو يدعي 
هوية ما دون اأن يكون ممكنا التيقن من �سحة الهوية املعلن عنها ، وعادة ما تقدم الخبارات 

املغفلة بطريق الربيد اللكرتوين اأو الهاتف اأو الربيد العادي .

4. املخرب املعتمد : وهو من جتنده اجلهات التحقيقية ليكون عينا لها دون اأن يكون موظفا 
ر�سميا فيها ، �سواء كان ذلك مقابل اجر اأو مكافاأة اأو بدونهما .  

5. مقدم الأدلة : وهو من يقدم وثائق اأو م�ستندات اإىل اجلهات التحقيقية معتقدا وجود خرق 
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اأو جرمية فيها ، دون اأن يديل باأقواله عنها اأو يوجه تهما ما اإىل اأحد .

6. املخرب الإعالمي : وهو من يقدم معلومات عن اجلرائم عن طريق ن�سرها بو�سائل الإعالم 
املختلفة ، �سواء مت ن�سرها بالإعالم املكتوب اأو املرئي اأو امل�سموع ، و�سواء با�سمه ال�سريح اأو 

با�سم م�ستعار اأو بال اإ�سم ، و�سواء كان اإعالميا اأو من غري الإعالميني .

وممتلكاتهم  اأموالهم  عن  بالك�سف  الدولة  موظفي  كبار  يلزم  نظام  وهو   : الإف�ساح   : ثانيا 

زوجه  ميلكه  ما  كل  عن  والإعالن   ، مواردهم  وجميع  واأر�سدتهم  وا�ستثماراتهم  وعقاراتهم 

واأولده1، بطريقة دورية . 

واحلقيقة اأن نظام الإف�ساح ، اأو ك�سف الذمة املالية هو احد اأهم اأ�ساليب جمع املعلومات 

املعنية  للجهات  الأهمية  بالغة  بيانات  قاعدة  يعطي  فهو   ، الدولة  موظفي  كبار  ف�ساد  عن 

مبكافحة الف�ساد ، ومينحها فر�سة كبرية للربط بني عقود الدولة وم�سرتياتها ومبيعاتها وبني 

كبار موظفي الدولة ، فالآفة الكبرية التي تبتلع اأموال الدولة يقف خلفها اجلمع بني �سفات 

التنفيذي و ال�سيا�سي واملقاول اأو امل�سرتي ، فغالبا ما يكون تنفيذيني كبار اأو �سيا�سيني خلف 

احد  اأو  يكونون  اأو   ، الكبرية  العقود احلكومية  على  يح�سلون  الذين  املقاولني  اأو  ال�سركات 

اأقاربهم اأو املقربون منهم هو امل�سرتين لأموال الدولة .

املعلومات عن ف�ساد كبار  املالية يتطلب جهدا كبريا ل�ستكمال حلقات  الذمة  اأن ك�سف  اإل 

موظفي الدولة ومقاطعتها ، فالبد اأن توفر اجلهة املعنية مبكافحة الف�ساد معلومات كاملة 

(2)، وعن  واإدارتها  باإن�سائها  وال�سالعني  وعائديتها  القطاع اخلا�ص  وكيانات  ال�سركات  عن 

العقود  ، وعن  ، من جهة  التجارية وامل�سارف وغريها  العالمات  املقاولني واملعامل ومالكي 

وامل�سرتيات والبيوعات احلكومية  من جهة اأخرى، وملن وقعت وباأي ثمن والية اإحالتها ، ثم 

مقاطعتها جميعا .

وقد ل يكفي جتميع املعلومات عن كل ذلك من القيود الر�سمية ، بل يتوجب اأن تتحرى اجلهات 

املعنية مبكافحة الف�ساد عن حقيقية ملكية ال�سركات وكيانات القطاع اخلا�ص ومدى عالقتها 

بن�سو�ص  القوانني  متنح  اأن  ويتوجب   ، الر�سمية  غري  بالطرق  وال�سيا�سيني  املوظفني  بكبار 

�سريحة اإمكانية اإثبات عائدية الأموال وال�سركات وامل�سارف والعقارات والأر�سدة وغريها 

بكافة و�سائل الإثبات ولو كان ذلك على خالف ما هو ثابت بالقيود الر�سمية ، فكثريا ما 

1- وهو ما دعت اتفاقية المم املتحدة ملكافحة الف�شاد اإىل الأخذ به يف البند )5( من املادة )8( التي ن�شت : ) ت�شعى كل دولة 
طرف ، عند القت�شاء ، ووفقا للمبادئ الأ�شا�شية لقانونها الداخلي ، اإىل و�شع تدابري ونظم تلزم املوظفني العموميني 

بان يف�شحوا لل�شلطات املعنية عن اأ�شياء منها ما لهم من اأن�شطة خارجية وعمل وظيفي وا�شتثمارات وموجودات وهبات 

اأو منافع كبرية قد تف�شي اإىل ت�شارب يف امل�شالح مع مهامهم كموظفني عموميني .( وهو طريق لتطبيق جترمي الإثراء 

غري امل�شروع الذي دعت التفاقية اإىل جترميه يف املادة )20( منها ، التي ن�شت :) تنظر كل دولة طرف ، رهنا بد�شتورها 

واملبادئ الأ�شا�شية لنظامها القانوين ، يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري اأخرى لتجرمي تعمد موظف 

عمومي اإثراء غري م�شروع ، اإي زيادة موجوداته زيادة كبرية ل ي�شتطيع تعليلها ب�شورة معقولة قيا�شا اإىل دخله امل�شروع( .

الأ�شا�شية  للمبادئ  وفقا   ، دولة طرف  تتخذ كل   -1(  : الف�شاد  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  )12( من  املادة  2- ن�شت   

لقانونها الداخلي ، تدابري ملنع �شلوع القطاع اخلا�ص يف الف�شاد ... 2- يجوز اأن تت�شمن التدابري الرامية اإىل حتقيق 

هذه الغايات ما يلي : ... ج - تعزيز ال�شفافية بني كيانات القطاع اخلا�ص ، مبا يف ذلك اتخاذ تدابري عند القت�شاء ب�شاأن 

هوية ال�شخ�شيات العتبارية والطبيعية ال�شالعة يف اإن�شاء واإدارة ال�شركات( .
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ي�سجل كبار املوظفني وال�سيا�سيني اأموالهم غري امل�سروعة اأو �سركاتهم باأ�سماء غريهم لإخفاء 

حقيقتها .

اإن كل ذلك �سيوفر لهيئات مكافحة الف�ساد �سورة وا�سحة عن بوؤر الف�ساد وحركته واأ�ساليبه، 

كما اأنه �سيوفر لها قدرة غري حمدودة ملالحقة حالت تعار�ص امل�سالح ، و�سور املخالفات 

القانونية خا�سة يف العقود وامل�سرتيات واملبيعات احلكومية الكبرية .

وان توفري ومالحقة مثل تلك املعلومات ل يوؤمن ك�سفا جلرائم الف�ساد فح�سب ، ولكنه طريقة 

ناجعة جدا للوقاية من الف�ساد ، فهو اآلية بالغة الأهمية لفر�ص ال�سفافية يف كثري من مفا�سل 

الفا�سدين بو�سول املعلومات  اأن معرفة  اإذ   ، الف�ساد) قبل وقوعه  الدولة ، وهذه متنع (من 

التورط  من  ملنعهم  غالبا  كافيا  يكون  الف�ساد  املعنية مبكافحة  اجلهات  اإىل  ت�سرفاتهم  عن 

اأي  اأنه الطريقة الأهم لف�سح �سور ت�سارب امل�سالح ، وهذه (  يف ممار�سات فا�سدة ، كما 

ت�سارب امل�سالح ) ل تنمو اإل يف البيئة غري ال�سفافة التي تبقى فيها �سور تعار�ص امل�سالح 

طي الكتمان . 

مكافحة  هيئات  قبل  من  والإعالم  النا�ص  اإىل  املعلومــات  تلك  اإعــالن   ) اأحيانا  يكفي  وقد 

اأنواع الأ�سلحة  اأقوى  الف�ساد ) كو�سيلة ناجعة يف مكافحة الف�ساد ، لن الو�سيلة الإعالمية 

يف احلرب �سده ، فهي اأق�سى �سالح على الفا�سدين ، واجنحها يف معاجلة تعار�ص امل�سالح 

وفر�ص ال�سفافية وحتقيق ال�سغط املطلوب يف تلك احلرب املعقدة . 

ثالثا : واجب الن�سر : لعل قوانني ( حق الطالع على املعلومات ) واحد من اأهم و�سائل فر�ص 

اأننا نركز هنا على جانب مهــم مرتبط بها ، هو ( واجب  اإل   ، ال�سفافية وحماربة الف�ساد 

الن�سر ) ونق�سد به اأن تفر�ص على اجلهات الر�سمية بقوانني اأو اأنظمة اأو تعليمات ن�سر بيانات 

تكت�سف فيها اجلهات  التي  املوا�سع  ، خ�سو�سا يف  اأحد  ولو مل يطلبها   ، ومعلومات معينة 

الرقابية انت�سار �سور الف�ساد ، اإذ غالبا ما يتفاقم الف�ساد  الكبري يف جانب ما دون اأن يتمكن 

احد من مالحقته اأو اكت�سافه ، وهو قد يفلت من املالحقات القانونية حينما يرتكن اإىل بع�ص 

الإعالم  الوحيدة ملالحقته هي عر�ص حقائقه على  الطريقة  ، فتكون  القوانني  الثغرات يف 

وال�سعب ليتوىل حما�سبة كبار التنفيذيني وال�سيا�سيني عن ت�سرفاتهم ، و�سوء اإدارتهم لأموال 

الدولة وممتلكاتها ، فقد ين�ص قانون البلد- مثال - على بيع اأموال الدولة بطريق املزايدة 

العلنية باآليات معقدة تتعلق بطريقة تقديره وبيعه ، ولكنه ين�ص يف مو�سع اآخر على �سلطة 

رئي�ص اجلمهورية يف بيعها ا�ستثناء من اأحكام ذلك القانون ، في�ستطيع رئي�ص اجلمهورية بيع 

اأموال الدولة وعقاراتها بثمن بخ�ص اإىل من ي�ساء وقد تكون تلك البيوعات ر�ساوى تدفع يف 

مقابل مواقف �سيا�سية اأو ر�ساوى انتخابية ، اأو متنح لقاء ر�ساوى كبرية تدفع اإىل الرئي�ص اأو 

بع�ص املقربني منه ، وهو يف ذلك ي�ستند اإىل ثغرة قانونية ، فت�سعب مالحقته من الناحية 

القانونية ، ولكنه �سيمتنع عن ذلك اإذ ما عرف ان ت�سرفاته �سوف تعلن اإىل ال�سعب والإعالم .
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عن  منا�سبة  تراها  التي  املعلومات  ن�سر  �سالحية  الف�ساد  مكافحة  هيئات  اإعطاء  فان  لذا 

الت�سرفات احلكومية بال قيد اأو �سرط اأمر يف غاية الأهمية لتمكني تلك اجلهات من القيام 

بدورها يف حما�سبة كبار املوظفني عن طريق ف�سح ممار�ساتهم ، اأو اإعطائها �سالحية اإلزام 

املوؤ�س�سات العامة بن�سر معلومات - وفق مناذج حتددها - وفر�ص عقوبة رادعة على رئي�ص 

اجلهة الذي ميتنع عن الن�سر  .

الف�ساد  وقائية متنع  ، وطريقة  الف�ساد وجرائمه  بوؤر  و�سيلة مهمة يف ك�سف  �سيكون  فذلك 

من خالل فر�ص مزيد من ال�سفافية ، وك�سف تعار�ص امل�سالح . وهو بالتايل طريقة لتحفيز 

امل�ساءلة ال�سعبية ، ومتكني لآليات واأدوات الإعالم يف ال�سغط واملحا�سبة .     

" معايري متييز الف�شاد الكبري "
 ، اإداري  وف�ساد  مايل  ف�ساد  اإىل  كتق�سيمه   ، اأ�سناف خمتلفة  اإىل  الف�ساد  املخت�سون  ق�سم 

وتق�سيمه اإىل ف�ساد �سيا�سي وف�ساد اقت�سادي وف�ساد اجتماعي ، وكذلك تق�سيمه اإىل ف�ساد 

الف�ساد  مالحقة  اإىل  الف�ساد  املعنية مبكافحة  الهيئات  تدعى  ما  وغالبا  �سغري  واآخر  كبري 

عن  الكبري  الف�ساد  متييز  معايري  هي  فما   ، ال�سغري  الف�ساد  مالحقة  ح�ساب  على  الكبري 

الف�ساد ال�سغري ؟

معايري كثرية ت�سلح لعتمادها يف متييز الف�ساد الكبري ، كالآتي :

1. قيمة الف�ساد : فكلما كانت القيمة املالية للف�ساد كبرية عد الف�ساد كبريا ، فتعد جرمية 
الر�سوة اأو الختال�ص ف�سادا كبريا اإذا كان مبلغها كبريا ، وبخالفه تعد ف�ساد �سغري ، بغ�ص 

اأو اختل�ص وزير مبلغ  ارت�سى  فاإذا   ، اأم �سغري  النظر عن كونها مرتكبه من موظف كبري 

�سغري من املال عد الف�ساد �سغريا ، اأما اإذا اختل�ص اأو ارت�سى موظف �سغري مببلغ كبري 

عد الف�ساد كبريا ، اإل اأن هذا املعيار يواجه �سعوبات كبرية يف حالت الف�ساد الذي ي�سعب 

تقدير قيمته ، مثل اأن تكون الر�سوة املطلوبة فعال جن�سيا ، فال ميكن تقدير قيمة ملثل هذا 

النوع من الر�سوة ، وكذلك احلال مع اأفعال اإحلاق ال�سرر باأموال الدولة عمدا اأو اإهمال ، 

وحالت تعيني الأقارب وغريها.

2. من�سب املوظف املتهم بالف�ساد : فيعد الف�ساد كبريا اإذا كان مرتكب الف�ساد موظف كبري 
ي�سغل درجة عليا يف ال�سلم الإداري كالوزير ووكيل الوزارة وع�سو جمل�ص النواب اأو �سيا�سي، 

ويعد الف�ساد �سغريا اإذا كان مرتكبه موظف يف الدرجات الدنيا من ال�سلم الإداري . بغ�ص 

�سهولة  املعايري  اأكرث  من  املعيار  هذا  ويعد   ، �سخامته  اأو  الف�ساد  قيمة  �سغر  عن  النظر 

وو�سوحا يف التطبيق  اإل انه يحتاج اإىل و�سع �سوابط وا�سحة لتحديد الوظائف الكبرية 

من الوظائف ال�سغرية وهذه لها اأ�س�ص ومعايري خمتلفة. فيمكن اإعتبار من ي�سغل الوظائف 

منا�سب  ي�سغلون  الذين ل  املوظفون  يعد  ، يف حني  كبار  القيادية موظفني  اأو  الإ�سرافية 

طريقة  اإىل  ت�ستند  معايري  اعتماد  اإىل  ي�سار  وقد   ، �سغار  موظفني  اإ�سرافية  اأو  قيادية 
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التعيني يف حتديد املوظفني الكبار كاأن يعد من يعني مبر�سوم جمهوري اأو اإرادة ملكية اأو 

اإذا ما تدخلت  اأو اأن يعتمد على جهة التعيني فيعد املوظف كبريا  اأمريية موظف كبري ، 

بينهم  التمييز  اإىل  ي�سار  وقد   ، تعيينه  على  الت�سديق  اأو  تعيينه  يف  الت�سريعية  ال�سلطة 

بال�ستناد اإىل ( اأهمية وخطورة الدور الذي يلعبونه ) فال يعد املحقق من املوظفني الكبار 

يف �سوء ال�سوابط املذكورة اآنفا ، اإل انه يعد من املوظفني الكبار يف �سوء معايري خطورة 

الدور الذي ميار�سه .

3. اهتمام الراأي العام : فتكون الق�سية من ق�سايا الف�ساد الكبري متى ما كانت حمل اهتمام 
الراأي العام ، بغ�ص النظر عن كون مرتكب الف�ساد موظف كبري اأم موظف �سغري ، وبغ�ص 

النظر عن اأنها مببالغ كبرية اأم �سغرية .

4.اأهمية القطاع : فيكون الف�ساد ف�ساداً كبرياً اإذا ما ا�ستهدف اأو وقع يف القطاعات البالغة 
النفطية لأنه نب�ص  البلدان  النفطي يف  ، كالف�ساد الذي يقع  يف القطاع  للدولة  الأهمية 

احلياة القت�سادية يف البالد ، اأو الف�ساد الذي يقع يف قطاع العدالة اأو الرتبية اأو ال�سحة 

خل�سو�سية تلك القطاعات يف بناء املجتمع . 

5. اأثار الف�ساد : فيعد الف�ساد كبريا متى ما كانت اآثاره خطرية على املجتمع  بغ�ص النظر 
عن كرب املبالغ التي وقع بها اأو اأهمية من�سب املوظف الذي جاء به ، فيعد ت�سريب الأ�ستاذ 

ويعد   ، التعليم  على  لأثره اخلطري  الكبري  الف�ساد  �سور  من  الإمتحان  لالأ�سئلة  اجلامعي 

كان  ولو  ما  اإداري  ارت�ساء موظف  كبري بخالف  ف�ساد  ولو مببلغ �سغري  القا�سي  ارت�ساء 

موظفا كبريا اأو مببلغ كبري .

6. انت�سار الف�ساد كظاهرة عامة : كالر�سوة مببالغ �سغرية كالتي يتداولها �سغار املوظفني من 
املواطنني يف املوؤ�س�سات التي تقدم خدمات مبا�سرة كاجلهات املخت�سة باإ�سدار جوازات 

ال�سفر واإجازات ال�سياقة ودوائر الت�سجيل العقاري ودوائر املرور والبلديات وغريها ، فان 

وفقا لهذا  اأنها ت�سبح ف�سادا كبرياً  اإل  الف�ساد ال�سغري  مثل هذه ال�سور تعد من ق�سايا 

املعيار لنت�سارها انت�سارا كبريا حتى اأ�سحت ظاهرة خطرية . 

7. حت�سن الف�ساد: اإذ تعد بع�ص �سور الف�ساد حم�سنة �سد املالحقة القانونية لظروف �سيا�سية 
اأو اجتماعية كالف�ساد الذي يرتكبه بع�ص كبار املتنفذين يف البالد ، ككبار ال�سيا�سيني و�سيوخ 

الكبري ما دام  الف�ساد  الف�ساد الذي يرتكبه هوؤلء من  ، فيعد  الع�سائر وزعماء الطوائف 

مرتكبا من �سخ�ص متنفذ حم�سن �سد املالحقة القانونية اأو ي�سعب مالحقته .   

8. الف�ساد امل�سرعن : فبع�ص �سور الف�ساد تاأتي به القوانني مثل القوانني التي بالغت يف رواتب 
واإعطاء   ، كافية  �سنوات خدمة  بها بال  مبالغ  تقاعدية  رواتب  ومنح  الدولة  كبار موظفي 

امتيازات كبرية غري م�ستحقة للوزراء و لأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية وغريها . فيعد الف�ساد 

الذي ت�سرعنه القوانني ف�ساد كبري ، وهو ف�ساد بالغ التعقيد لأنه حممي بالقوانني .
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9. التجرمي : الف�ساد اإما اأن يكون جمرما اأو غري جمرم ، فالتاأخر عن الدوام الر�سمي يعد 
من �سور الف�ساد ، اإل انه ف�ساد غري جمرم ، اأما الر�سوة والختال�ص فهما ف�ساد جمرم 

بن�سو�ص عقابية �سريحة . فيكون الف�ساد املجرم ف�ساد كبري اأما الف�ساد غري املجرم فانه 

ف�ساد �سغري . اإل اأن التجرمي وعدمه قــد ينظر اإليه من جهة القوانني العقابية الداخلية 

( الوطنية ) ، وقد ينظر اإليه بال�ستناد اإىل ما دعت اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد 

اإىل جترميه من الأفعال باعتباره من جرائم الف�ساد ، اإذ اأن بع�ص �سور الف�ساد ل جترمه 

القوانني الوطنية كالر�سوة يف القطاع اخلا�ص اأو الختال�ص يف القطاع اخلا�ص اإل اأنهما  

جمرمان ح�سب التفاقية . 

10. الف�ساد يف امل�ساريع الكربى : فما يقع يف اإعداد اأو اإحالة اأو تنفيذ امل�ساريع الإ�سرتاتيجية 
الكربى يعد من ق�سايا الف�ساد الكبري .

11. ف�ساد النتخابات: ف�سراء الأ�سوات وتزوير النتائج وعدم �سرعية م�سادر اأموال الدعاية 
النتخابية وغريها مما يعد من اأخطر ق�سايا الف�ساد لأنه متعلق بتزوير اإرادة ال�سعب 

واإهدار مبادئ النظام الدميقراطي . 

12. اأهمية املوؤ�س�سات : كالف�ساد الذي يقع يف ال�سلطات اأو اجلهات ذات الطبيعة الرقابية 
كال�سلطة الت�سريعية اأو ال�سلطة الق�سائية ، فالر�سوة للق�ساء ولو كانت مببالغ �سغرية هي 

اأكرث خطورة من اأي �سكل اأخر من اأ�سكال الر�سوة ، وا�ستغالل النفوذ من قبل النواب هو 

اخطر �سور ا�ستغالل النفوذ لأنه يقع من اأ�سخا�ص ي�سغلون املنا�سب يف اأقوى ال�سلطات 

الرقابية .

13. املمار�سات املولدة للف�ساد : فبع�ص �سور الف�ساد ل تقف عن حد كونها ف�ساد بل تكون 
اأ�سا�سا ملظاهر ف�ساد اأعمق واكرب ، فتعاطي موظف ما ر�سوة لالإ�سراع مبعاملة معينة 

يعد من �سور الف�ساد التي ل توؤ�س�ص لف�ساد اأخر ، اإل اأن التعيني يف املنا�سب القيادية 

على اأ�سا�ص املح�سوبية واملن�سوبية واحلزبية والطائفية ، دون النظر اإىل معايري النزاهة 

، فحينما يعني غري  اأكرث  اأعمق وب�سور  اآخر بطريقة  لف�ساد  يوؤ�س�ص  ، ف�ساد  والكفاءة 

النزيه اأو غري الكفء يف املنا�سب الهامة فذلك متهيد ل�سور ف�ساد اخطر واكرب . فيكون 

الف�ساد املمهد ل�سور ف�ساد اأخرى هو ف�ساد كبري .

14. مدى توفر الأدلة : فيعد فعل الف�ساد ف�ساد كبري اإذا ما قامت ب�ساأنه اأدلة اأقوى من اأفعال 
اأخرى ، ويعد ف�ساد �سغري اإذا كانت الأدلة �سده �سعيفة ول ت�سلح ملالحقة مرتكبيه .
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هذه اأهم معايري متييز الف�ساد الكبري ، وهي ت�سلح جميعا لعتمادها ، ولو اأنها ي�سعب جمعها 

حتت معيار واحد . وميكن العتماد على بع�سها يف ميدان العمل التحقيقي يف مالحقة جرائم 

الف�ساد ، وقد اعتمدنا يف هيئة النزاهة يف العراق على معايري اأربعة فقط مما ذكر اأعاله 

هي :

1-  كرب قيمة الف�ساد .
2-  علو من�سب املتهم بالف�ساد .

3-  اهتمام الراأي العام . 
4-  مدى توفر الأدلة. 

اعتماده من  ملا مت  الأهم لرتكيز جهودهم عليها وفقا  الق�سايا  لتحديد  للمحققني  كمعايري 

الف�ساد  ا�ستالم مزاعم  تعليمات   ) با�سم  ال�سادر  الهيئة  التحقيقات يف  لتنظيم دائرة  اأ�س�ص 

والتحقيق فيها) .  

القا�سي

رحيم ح�سن العكيلي

رئي�ص هيئة النزاهة العراقية امل�ستقيل

 2011 / 9 / 24
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السيد / توم شبرد
Tom Shepherd

امل�شئول ال�شيا�شي

�شفارة اململكة املتحدة، الكويت

British embassy Kuwait

Dealing with Corruption: The importance of
Effective Systems of Implementation

First of all please allow me to express my graduate to Kuwait Transparency 
Society for their invitation to address this forum, and also to all of you for your 
attendance at this session. I hope, like me, you have interesting and valuable 
insight into the importance of dealing with corruption in the private sector.

My name is Tom Shepherd; I am head of the political section at the British 
embassy here in Kuwait.

Today I will focus on the UK’s anti-corruption efforts. But before that I would 
like to talk about the issue in more general terms. Corruption is present, to 
some degree, in almost every country in the world. And wherever it is found 
it exerts a malign influence; in politics, in public services and- as this forum 
has focused on- in business. It doesn’t just effect those paying the bribes, or 
those whose companies have lost out due to corrupt practices; rather it effects 
the whole of society; whether through the procurement of sub-standard infra-
structure projects, through extra delays in starting up business or processing 
paperwork, or ultimately through a lack of faith amongst ordinary people that 
their government is operating with their interests at heart or that successful 
companies are playing by the rules.

So the potential for corruption to hold back a society is almost limitless. And 
even the smallest scandal can have a massive effect. We saw this in the UK 
with last year’s MP’s expenses scandal. The unethical behavior of a few of our 
members of parliament brought the whole system of parliamentary democracy 
briefly into question, and let to deep resentment towards the political classes 
amongst the general population. Our system has recovered, but this was a 
wake-up call. No country can be complacent about this issue.
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We in UK have also had specific problems with private sector corruption- in-
cluding a few firms who have engaged in corrupt practices abroad. It is in part 
for this reason that we brought in the Bribery Act - a subject which you have 
already heard about during this forum.

But I am here today to talk about how anti- corruption legislation – such as 
Bribery Act is implemented in practice. This is a very important point. Get-
ting the legislation right is only half the battle. A country can have the most 
effective and impressive legislation possible on its statute book, but if it is not 
implemented, then it isn’t worth the paper it is written on.

And as this forum has underlined, such implementation relies on understand-
ing and awareness across all strata of society. It requires public awareness 
about issue, and public understanding of the negative consequences acquies-
cence to bribery brings. It requires the media to be active in raising the issue 
and bringing corrupt practices to light through investigative journalism (as 
was the case with the MPs expenses scandal in the UK). It requires Civil So-
ciety to advocate for corruption issues and keep the subject in the spotlight. 
It requires the government to address the issue through primary legislation, to 
sign up to international compacts on the issue, and to ensure its own transpar-
ency at all levels. It requires businesses themselves to be aware of the issue 
and to hold their own employees to account. And as I will discuss in more 
detail shortly, it also requires a lot from investigators and prosecutors in terms 
of implementation. 

This is quite a roll-call of things to get right. And very few countries – if any- 
can say that they have managed to achieve every single one of these things. 
But, as ever, the first step is awareness. And here in Kuwait – in no small part 
thanks to the work of Kuwait Transerparncy Society – no one can say that 
the public, or indeed the government, is unaware of the importance of anti-
corruption efforts.

So, turning to the implementation of legislation in the UK, This is a huge is-
sue for us. Private sector fraud is estimated to cost the UK €12 billion a year. 
So when the new UK government announced last year a new structure for the 
UK’s efforts to combat serious crime, economic crime; drawing together and 
co-coordinating the UK’s efforts in this filed. This new structure will come 
into force in 2013, building on the lessons we have learnt in how best to com-
bat this type of crime.

I will not go into detail on the structure of this new body. But I would like to 
underline the five of the key ideas behind it – things that any jurisdiction needs 
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to get right in order to successfully uncover and prosecute corruption and other 
economic crimes. These are:

The first is good information. In order to spark an investigation into a crimi-
nal activity, particularly something like corruption, information is crucial. In 
the UK the flow of this information is ensured through a number of methods 
– some of which have already been touched on in different sessions. Informa-
tion can come direct from business or individual employees who have seen or 
heard something that they consider unethical. In order for this to work, busi-
ness and individuals need to be educated about the law and what is and isn’t 
acceptable. They also need to feel secure that their evidence will be heard in 
confidence and that they will be protected from dismissal to worse. UK law 
protects so called “whistleblowers” from losing their job or being victimized 
by their employer.

Information can also come from financial transactions.  In the UK all banks are 
duty-bound to report any financial transactions that they consider suspicious, 
for whatever reason. Such reports are fed into a single “Financial Intelligence 
Unit”, where it is logged and – if deemed sufficiently suspicious – passed to 
the relevant investigative authority.

This leads on to my second point – the importance of co-ordination and co-
operation across different bodies and agencies. This intelligence has to reach 
the right investigating body – in cases of large – scale corruption this might be 
the Serious Fraud Office – a dedicated government department that prosecutes 
serious or complex fraud and corruption . for complex and large-scale crimes 
different investigating bodies, for example local police forces, or Revenue and 
Customs, many become involved, it is vital therefore that all efforts are co-
ordinated at a senior level and that different agencies share intelligence with 
each other routinely.

Thirdly, it is vital that such crimes are prioritized at a high level. This is where 
the Serious Fraud Office – and in future the Economic Crime Command – is 
so important. Corruption can often be a tangled and difficult topic, with money 
trails crossing different jurisdictions. It is vital that a dedicated and specialist 
agency is available to look at these issues and bring such difficult crimes to 
court. The SFO is able to both investigate and to prosecute, and has recourse to 
expert forensic accountants, professional investigators and specialist lawyers. 
But this is also important right through the system – and links to my second 
point above. Even a junior police officer at a small local police force needs to 
know that corruption is a crime – and to know where he can report his con-
cerns or go to for advice. The whole system has to understand that what we 
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call “White Color Crime”; fraud, corruption, bribery, etc. is as important as 
more traditional crimes.

Finally, it’s important that efforts to fight corruption and organized crime are 
independent and accountable at the same time. The future National Crime 
Agency will report directly to the Home Secretary, and will therefore be ac-
countable to parliament and the public for its work. Parliamentary committees 
must be able to scrutinize what it does and check that it is fulfilling its man-
date. But at the same time, these organizations must be independent. They are 
no political, and must see through investigations based on their merits rather 
than any other agenda.

Obviously, not all of these lessons that we have learnt from past mistakes, or 
indeed the structures that we chose to use, will be applicable in other countries, 
and particular Kuwait. We are a country of over 60 million people, and home 
to one of the world’s largest financial centres.

But the UK is also a long-time friend of Kuwait. As you all know, this year 
marks 50 years of Kuwaiti independence from the UK – and 20 years since 
UK troops alongside other allies helped to liberate Kuwait. We have always 
had a close relationship – one that is important to the UK as much now as it has 
been in the past. So if Kuwait was ever to require any assistance from another 
government on this file, or on any other, we would only be too willing to help.

Thank you for listening.
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